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Предизвикателства пред ресурсното 
осигуряване на способностите  

на въоръжените сили
доцент д-р Павел Ангелов

Резюме: Темата на годишната конференция с международно участие на факултет „Национална 
сигурност и отбрана” е израз на възприетото разбиране във факултета, че сигурността и отбраната е не 
само жизнено важен проблем на гражданите, обществото и държавата, но и огромен академичен въпрос. 
В основния доклад на конференцията „Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на способностите 
на въоръжените сили“ се поставят и анализират два основни въпроса: предизвикателства пред сигурността 
и отбраната; ресурсен подход в сигурността и отбраната. Тук се акцентира върху значението на термина 
предизвикателство, като провокативна постъпка или действие на определени субекти в средата за 
сигурност, което налага или предизвиква определена реакция. Аргументира се необходимостта от анализи  
в дългосрочен стратегически контекст и провеждане на активна последователна политика за сигурност в 
национален, коалиционен, интеграционен, глобален план. След академическите анализи и експертизи идва 
ред на политическата чувствителност за потребностите от сигурност и отбрана на субектите на гражданското 
общество, пазарното стопанство и на българската нация.

Главен акцент в основния доклад е ресурсния подход в сигурността и отбраната. За него е характерно 
нарочно управление на процесите и дейностите в организациите от сектора за отбрана за образуване, 
използване и контрол върху разполагаемите ресурси, при което се държи сметка не само за необходимите по 
вид и количество ресурси, но и върху тяхната пазарна стойност. Прави се опит за дефиниране и класифициране 
на необходимите отбранителни ресурси. На теоретична основа се разглеждат основни държавни документи 
по отношение на ресурсите за отбрана. Аргументира се констатацията, че е налице дисбаланс в направленията 
по разходите спрямо целевите нива, както и общия размер на финансирането, което се отразява негативно на 
изграждането, поддържането и развитието на отбранителните способности на българските въоръжени сили. 

Освен това се акцентира върху необходимостта академичната експертиза да се слуша и да се чува 
от политическия хабитат, което е съществена предпоставка за формиране, осъществяване, развитие на 
адекватна политика за сигурност и отбрана.

Ключови думи: предизвикателства, ресурсен подход, академична експертиза в сигурността и отбраната.

Abstract: The topic of the annual conference with an international participation of the National Security and 
Defense faculty is an expression of the accepted understanding of the faculty that security and defense is not only a 
vital current problem of the citizens, society and the state, but also a huge academic question. In the main report of 
the conference Challenges to the resource provision of the capabilities of the armed forces are posed and analyzed 
two main issues: security and defense challenges; the resource approach in security and defense. Here the emphasis 
is placed on the meaning of the term challenge, as a provocative action or an activity of certain subjects in the security 
environment which imposes or causes a certain reaction. The need for analyses in the long-term strategic context and 
the pursuit of an active consistent security policy in a national, coalition, integration, global perspective is argued. 
After the academic analyses and expertise there comes the order of political sensitivity to the needs of security and 
defense of the subjects of the civil society, market economy and the Bulgarian nation.

The main focus in the main report is the resource approach to security and defense. It is characterized by the 
deliberate management of the processes and activities of the defense sector organizations for the establishment, use 
and control of the available resources taking into account not only the necessary type and quality of the resources, but 
also their market value. An attempt is made to define and classify the necessary defense resources. On a theoretical 
basis, basic government documents on defense resources are considered. It is stated that there are arguments of an 
imbalance in the spending directions relative to the target levels as well as the total amount of funding that negatively 
affects the construction, maintenance and development of the defense capabilities of the Bulgarian armed forces.

In addition, emphasis is placed on the need for academic expertise to be listened to and heard by the political 
habitations, which is an essential prerequisite for the formation, implementation, development of an adequate 
security and defense policy.

Key words: challenges, resource approach, academic expertise in security and defense. 
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Анализите, свързани със съвременните предиз-
викателства пред сигурността и отбраната са 
във фокуса на вниманието на академичната 

общност през последните няколко годишни конфе-
ренции с международно участие на факултета за 
„Национална сигурност и отбрана.“ Не е случайно, 
че и тази година тема на конференцията е „Съвре-
менни предизвикателства пред сигурността и от-
браната“, което е израз на възприетото разбиране 
в нашия факултет, че сигурността и обраната е не 
само жизнено важен съвременен проблем на граж-
даните, обществото и държавата, но и огромен ак-
туален академичен въпрос. Ето защо нарастващата 
и твърде висока степен на неопределеност, слож-
ност на съвременната сигурност и отбрана, както 
и сериозните рискове и заплахи за гражданското 
общество и държавата в национален, коалиционен, 
интеграционен и глобален аспект, представляват 
устойчив предмет на нашата годишна конференция.

1. Предизвикателства пред сигурността  
и отбраната

Съществено предназначение на факултета 
за „Национална сигурност и отбрана” е изследва-
нето, разкриването, предлагането на необходими 
решения в сигурността, отбраната, военното дело, 
с което да се допринася за осъществяването на на-
ционалната политика за сигурност. Изграждането и 
провеждането на държавна политика за сигурност 
и отбрана, като адекватен отговор на потребности-
те и интересите от сигурност и отбрана на българ-
ското общество в контекста на съвременната среда 
за сигурност, представлява сериозно предизвика-
телство пред всички нас. Ето защо за да не се до-
пусне подценяване на важни аспекти или фактори, 
които са от първостепенно значение за сигурността, 
е необходимо да се прави всеобхватен, дълбок ана-
лиз на средата. Ние съзнаваме, че значимия дял от 
отговорността за изследванията на средата за си-
гурност се носи от представителите на академична-
та експертиза.

През последните години в отделни доклади 
и панели на конференции сме се интересували и 
анализирали различни видове предизвикателства, 
които третират, например: политическата стабил-
ност, политиката за сигурност, киберсигурността, 
отбранителната стратегия, демографията, противо-
ракетната отбрана, мениджмънта на сигурността и 
отбраната, невоенния компонент, тероризма, миг-
рацията, радикализацията, централното военно ок-
ръжие и много други. Това налага използването на 
комплексен стратегически подход, както и такова 
разбиране за формиране и провеждане на опреде-
лена национална политика за сигурност и отбрана, 
което да не допуска ескалация на предизвикател-
ствата и опасностите във високи рискове и заплахи 
за сигурността на обществото, гражданите, държа-
вата, коалиционната и интеграционната общност.

На настоящата годишна конференция с меж-
дународно участие на факултета за „Национална 
сигурност и отбрана“ е планирано да акцентираме 
върху предизвикателствата в областта на:

- международната сигурност и геополитика;

- предизвикателствата пред ресурсното осигу-
ряване на способностите на въоръжените сили;

- корупцията - заплаха за системата за нацио-
нална сигурност;

- политически и концептуални предизвикател-
ства пред Стратегическия преглед на отбраната и 
сигурността;

- новите оперативни концепции за използване 
на въоръжените сили.

Известно, че думата предизвикателство1  има 
латински произход и намира употреба в английски 
език още от края на XIV век, но през последните 
десетилетия по различни поводи, случаи, вклю-
чително в национални документи, в литературата 
широко се употребява като термин. Ето защо нека 
тук отново да си припомним установеното значе-
ние на предизвикателството като определено раз-
биране за провокативна постъпка или действие 
на определени субекти в средата, което налага 
или предизвиква ответна реакция. В този смисъл 
предизвикателството, е схващано като нещо, което 
ни предизвиква, причинява наша ответна рефле-
ксия, с оглед на предизвикателната активност на 
определени сили и арогантни прояви на субекти в 
дадена среда.

Освен това присъщо за академичния контекст 
е да се установяват и анализират източниците на 
предизвикателствата. Има смисъл дълбок да се 
разсъждава и да се анализират източниците на 
предизвикателствата, които могат да се групират 
например така:

- произтичащи от средата за сигурност, вклю-
чително в глобален, континентален, регионален ко-
алиционен, интеграционен аспект;

- иманентни на времето във връзка с пораж-
дането, зрелостта, стареенето и отпадането на пуб-
личния продукт сигурност и отбрана (той е същест-
вено различен, например през Първата световна 
война, Втората световна война, Студената война, 
през прехода след 1989 година, след членството 
ни в коалиционната и интеграционната общност  и 
т.н.), или цикличността в сектора за сигурност и от-
брана;

- взаимоотношения и взаимодействия в на-
ционалните институции и субекти и в координация 
с коалиционни, интеграционни и глобални.

Задълбочения разумен анализ на предизви-
кателствата дава възможност за формиране на 
реципрочна, отмерена, подредена, синхронна във 
времето и пространството наша реакция и нароч-
на дейност на отговорните институции на държа-
вата и обществото, респективно – на сектора за 
сигурност и отбрана, за предотвратяване на тези 
провокации. Именно дръзките, арогантни, враж-
дебни провокации се явяват предмет на анализи, 
тъй като застрашават сигурността на личностите, 
гражданските, пазарните субекти и институции на 
обществото, държавата, коалиционната, интегра-
ционната общност.

От друга страна ние бихме могли да съобра-
зим, че е недостатъчно обосновано академичната 
експертиза и отговорните институции да разчи-
тат на прекомерното използването на логиката на 
предизвикателствата. Формирането на осмислена 



9

институционална реакция, едва след установяване 
на възможни враждебни неблагоприятни събития, 
злонамерени проявления и дейности на разноо-
бразни субекти на заплахи в променящата се среда 
за сигурност, ни диктува да изработим отговори, 
които са „… адекватни на новопоявяващите се ри-
скове и предизвикателства.“2 В този смисъл има ос-
нование за да се замислим доколко ни е достатъч-
на, иначе необходимата по същество рефлекторна 
дейност, която е основана на логиката и инструмен-
тариума на предизвикателствата.

Заедно с това в дълбочината на обществе-
ното ни битие е наложително да си даваме смет-
ка, че предизвикателствата са пряко или косвено 
свързани с нашата дейност, например: генетичната 
модификация на хората, застаряващото населе-
ние, днешното геополитическо, етническо-верско 
напрежение, икономическото противопоставяне 
и кризи, еволюцията на социалните мрежи, нама-
ляващите ресурси, нарастващата доминация на 
изкуствения интелект върху човешкото битие. В на-
шия постмодерен свят и в съвременното развитие 
на ноосферата ние хората съзнателно разчупваме 
рамките на предоставеното ни природно битие – в 
този смисъл ние се изправяме пред предизвикател-
ства, които сами сме създали. И продължаваме да 
играем тази опасна игра, в която си позволяваме 
сами да предизвикваме, или както се казва в бъл-
гарската фраза – да дърпаме дявола за опашката.

В този контекст на разсъждения нека да се вър-
нем в сферата на сигурността. Субектите на заплахи 
в средата за сигурност могат да бъдат много раз-
нообразни в широк спектър: от масови, например 
характерни за противопоставянето в двуполюсния 
свят от преди три десетилетия, държавни, полити-
чески, военни, икономически, до локално органи-
зирани или индивидуални асиметрични враждебни 
прояви. Разбира се рефлексията на предизвика-
телствата в динамичния, противоречив и опасен 
днешен свят, е неизбежна за демократичните об-
щество, които са в състояние да установяват навре-
ме рисковете и заплахите и да се организират за 
адекватна реакция. Но това не е достатъчно. Освен 
това е необходим изпреварващ, проактивен, задъл-
бочен, перманентен, системен анализ на външната 
среда, средата за сигурност, вътрешната среда, по-
требностите и интересите от сигурност и отбрана на 
различните видове граждански и пазарни субекти, 
отбранителните способности и т.н. Съществено 
важен е също така и акцентът върху развитието в 
дългосрочен стратегически контекст, при което не 
се разчита на само на рефлексията по обичайната 
логика на предизвикателствата, за да може да се 
провежда активна, последователна политика за 
сигурност в национален, коалиционен, интеграцио-
нен, глобален аспект.

В този комплексен сложен контекст на си-
гурността (рефлекторен, но и проактивен) е не-
обходима нашата академична военна и цивилна 
експертиза, с която разполага ВА „Г. С. Раковски“ и 
биха могли да демонстрират участниците в насто-
ящата конференция на факултета за „Национална 
сигурност и отбрана“. След академичните анализи 

и експертизи на следващо място е потребна, нека 
да се изразя така - политическа чувствителност за 
потребностите от сигурност и отбрана на граждан-
ското общество, пазарните субекти, нацията. В това 
отношение е съществено важно спазването на ос-
новополагащи принципи за провеждане на поли-
тика за сигурност и отбрана, които са характерни за 
демократичните общества, като:

- участие (въвличане на заинтересуваните 
граждански, пазарни и публични субекти);

- респект (съобразяване с интересите на граж-
даните при изработването на нормите и правилата);

- прозрачност (яснота и откритост в процеса на 
вземане на решение, изпълнение и резултати);

- отчетност (отговорност на политическите 
лица пред гражданското общество, Парламента, 
хората от сектора за сигурност и отбрана за дейност 
или бездействие в провежданата политика);

- справедливост (следване на установени пра-
вила и традиции от персонала на организациите в 
сектора за сигурност и отбрана, включително вис-
шия мениджмънт);

- резултатност (рационално използване на 
предоставените разполагаеми ресурси);

- ефикасност (постигане на набелязаните 
цели.3

2. Ресурсен подход в сигурността  
и отбраната

През последните десетилетия в развитите 
пазарни общества се наложи нарочен ресурсен4 
подход в процеса на менажиране на различните 
видове формални организации. Ресурсния подход 
се препоръчва и практикува не само в бизнес-орга-
низациите, но така също и в организациите в пуб-
личния сектор. Прилагането на ресурсен подход в 
публичния сектор се мотивира с необходимостта от 
прозрачност в калкулацията, контрола, оценката на 
публичните блага. Това дава възможност за нама-
ляване на разходите на ресурси, които се планират 
за постигането на определени цели, или в нашия 
случай - за способностите на въоръжените сили, но 
при условие, че това не е за сметка на качеството.

За този подход е характерно нарочно управле-
ние на процесите и дейностите във формалните 
организации за образуване, използване и контрол 
върху разполагаемите организационни ресурси. 
За ресурсния подход е характерно, че във фокуса на 
вниманието е постъпването на определени ресур-
си във входа на организацията, тяхното използва-
не и преобразуване в последващия производствен 
процес. След това на изхода към потребителите и 
гражданското общество, се предоставя пазарния 
продукт или публичното благо. В този контекст е не-
обходимо да се държи сметка не само за необходи-
мите по вид и количество ресурси, но също така и за 
тяхната пазарна стойност.

Известното класическо структуриране на ре-
сурсите5 на земя, труд и капитал, днес може да се 
развие и представи, например така:

- пари (money) - състоянието на активите, лик-
видността, кредитите; или финансови ресурси;



10

- материални ресурси - материални средства 
за производство (mechanisms), суровини и матери-
али (materials);

- хора (manpower), наемна работна сила, или 
персонала в отделните формални организации;

- организационни ресурси и предприемаче-
ски способности – способност на отделните субекти 
на капитал за успешно съчетаване на производстве-
ните ресурси в единен производствен процес за 
постигане на печалба от реализацията на пазарен 
продукт;

- технологични ресурси, технологии (methods), 
или начини на съчетаване на труда с капитала;

- знание, информация за организацията и 
външната среда;

- време или мярка за обратимост или необра-
тимост на материята, то е свързано с промените в 
реалността, или времеви ресурси – периоди за ре-
ализация на цели и задачи.

Структурирането на ресурсите, които се упо-
требяват в пазарното стопанство може да се гру-
пира и в други различни категории, например: 
земята, почвата, въздухът, полезните изкопаеми, 
животинския и растителния свят; или: природни, 
трудови, материални, финансови, информационни; 
или: природни, трудови, първични, капиталови, тех-
нологични, обекти на интелектуална собственост, 
управление, комуникации и т.н. Заедно с това нека 
в този контекст да направим едно пояснение – в 
посочените разнообразни класификации на ресур-
сите не става дума за едно различно разбиране за 
ресурсите, което е приемливо за други области на 
знанието, например - в социологията, психология-
та, междуличностните отношения, образованието и 
науката (ресурсите като информационен източник, 
печатни издания, интернет страница, блог, медия, 
активност в социалните мрежи и т.н.) и др.

Освен това не би трябвало да пропускаме тре-
тирането на човешките същества, хората, наемната 
работна сила, или персонала на въоръжените сили 
като вид ресурс, подобно на останалите материал-
ни и финансови ресурси. Днес в теорията и практи-
ката често се твърди, че човешката работна сила е 
вид стока (ресурсите се купуват и продават на паза-
ра), която е основна съставна, но и най-съществена 
част от ресурсите в пазарното общество. Така пред 
нас изпъква двойствения характер на човека в ус-
ловията на днешната пазарна игра: от една страна, 
свободния човек е субект на собственост на своята 
работна сила, а от друга – неговата или човешката 
работна сила представлява обект на частна собстве-
ност на определен субект на капитал. В този смисъл 
Ерих Фром отбелязва: „Хората се превръщат във 
вещи и взаимоотношенията им придобиват харак-
тер на притежание.“6 Тази двойственост на човека 
в условията на пазарно общество, както и в публич-
ния сектор, заслужава нарочни анализи, включи-
телно в контекста на сигурността и отбраната.

Например служителите по служебно и трудово 
правоотношение в сектора за сигурност и отбрана 
получават възнаграждение за употребата на работ-
ната им сила във връзка с трудовата им функция, 
или така наречения доход от труд. През последни-

те години все по-отчетливо се установява, че дохо-
дите на служителите в сектора за сигурност не са 
адекватни на техните жизнени потребности, както и 
служебни и социални отговорности. Възнагражде-
нието на военнослужещите и цивилните служители 
са по-ниски са в сравнение с необходимите сред-
ства за нормално и разширено възпроизводство на 
тези лица. Като, че ли в обществото няма яснота за 
ограничителния начин на използване на тяхната ра-
ботна сила, произтичащо от закона, в израз на дос-
тойнството, себеотрицанието на лицата, служещи в 
полза на обществото.

В пазарното стопанство и публичния сектор, 
включително в сектора за сигурност и отбрана, кла-
сификацията на ресурсите трябва да обхваща всич-
ки видове материални и нематериални причини и 
условия от различен характер, които могат да се 
използват като източник за постигане на целите на 
определен производствен процес, чието предназ-
начение е произвеждането на конкретни пазарни 
продукти, както и създаването на потребни публич-
ни блага.

В теорията на икономикс като аксиома е при-
ето твърдението, че икономическите ресурси са 
ограничени, дори икономическата наука се разбира 
като наука за управление на икономическите ресур-
си.7 В този контекст тук може да се концентрираме 
върху постановката за ограничените финансови 
ресурси на сектора за сигурност и отбрана. Отдав-
на е прието в общественото съзнание схващането, 
че парите и финансите са синоними, или парите се 
отъждествяват с финансите, както и обратно. Всъщ-
ност парите и финансите се различават както по 
своята същност, така и по своите предпоставки и 
съдържание. Парите възникват със стоковото про-
изводство, докато финансите са свързани с държав-
ната форма на организация. Без тук да навлизаме 
в тази специфична тематика, можем да изтъкнем 
една съществена характерна особеност на финан-
совите ресурси, а именно – тяхната способност да 
се овеществяват или въплъщават в останалите ви-
дове материални, духовни, организационни, лични 
ресурси.

В този смисъл например в Бяла книга за отбра-
ната и въоръжените сили на Република България от 
2010 година се твърди, че стратегическата цел за 
пълноправно членство в НАТО вече е постигната, 
но други важни цели на първата Бяла книга не бяха 
постигнати именно поради, на първо място, неос-
игурени ресурси, както и поради колеблива поли-
тическа воля, недостатъчно добре подготвена про-
фесионализация на въоръжените сили и др.8 В тази 
връзка коренно променената среда за сигурност и 
нарасналите изисквания към сектора за сигурност 
и отбрана на Република България и в изпълнение 
на решенията на срещата на върха на НАТО в Уелс 
(2014), наложи Министерския съвет да приеме На-
ционален план за повишаване на разходите за от-
брана на 2 % от брутния вътрешен продукт за пери-
од от 10 години.9

В процеса на провеждане на отбранителната 
политика и съответните й публични финанси, дър-
жавата организира производството на публично 
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благо сигурност и отбрана, което предоставя на су-
бектите на гражданското общество,  пазарното сто-
панство и останалите публични институции. Нека 
да се вгледаме в съществени елементи на ресурс-
ната среда на последния доклад за състоянието на 
отбраната и въоръжените сили на Република Бъл-
гария. В периода от 2010 до 2016 година реалния 
общ размер на бюджетните разходи на Министер-
ството на отбраната намалява от 1.72% от брутния 
вътрешен продукт (БВП) до 1.28%.11 В същия период 
вакантните длъжности нарастват повече от дву-
катно до над 5 х. души за 2016 г. В това отношение 
обосновано в посочения доклад се твърди, че: „Во-
еннослужещите напускат масово, когато публично 
се заявяват намерения за орязване на социалните 
им права и когато е налице социална или професио-
нална несигурност за тях и техните семейства.“12 Въ-
преки посочената констатация и обяснение налице 
е тенденция към свиване на „ножицата“ между раз-
мера на минималната работна заплата и основното 
възнаграждение на военнослужещите и цивилните 
служители в сектора за отбрана. Защото държавата 
продължава да увеличава размера на минимална-
та работна заплата, а като се има предвид „… опре-
делените в чл. 212 от ЗОВСРБ коефициенти [това] е 
предпоставка за задържане на размера на ОМВ на 
военнослужещите.“13

При това в Доклада за състоянието на отбрана-
та и въоръжените сили за 2016 г. разходите за пер-
сонал, макар и твърде недостатъчни в реалните си 
размери, са разпределени в 64.4%; за издръжка са 
23.4%, а капиталовите разходи са в размер на 12% 
от бюджета на отбранителното ведомство, които 
значително се различава от целите в Програма 2020 
(60/20/20). Посочения дисбаланс в направленията 
на разходите спрямо целевите нива, както и общия 
размер на финансирането, се отразява негативно на 
изграждането, поддържането и развитието на от-
бранителните способности на българските въоръ-
жени сили.

Две години по-късно след 2016-та числата за 
съотношенията между разходите за личен състав, 
текуща издръжка и капиталови са различни в На-
ционалния план за повишаване на разходите за от-
брана…, а именно: 57/14/29. Но тези съотношения 
на разходите за 2018 година се отнасят общо за 
отделените публични финансови ресурси за отбра-
ната (освен бюджета на отбранителното ведомство 
плюс предвидени средства от Централния бюджет 
за реализация на основните проекти за модерниза-
ция на въоръжените сили).14 Освен това ако се вгле-
даме в Таблица 1. на цитирания документ за про-
гнозното разпределение на разходите за отбрана 
по години за периода 2018 - 2024 г. (в хил. лв.) ще 
забележим, че бюджетът на МО достига равнище в 
размер на 1 202 671 през 2020 година. Прави впечат-
ление, че посоченото число за бюджета на МО, се 
повтаря и задържа и през следващите пет години.15 
Ето защо лесно е да се съобрази, че се предвижда 
относително намаляване на бюджета на МО през 
последните пет години на Националния план за по-
вишаване на разходите за отбрана на 2 % от брутния 
вътрешен продукт на Република България до 20124 

г, в размера на инфлацията за съответния период. 
Следователно, дори планираното повишаване на 
равнището на финансиране на отбраната в размер 
на 2% от БВП, не би могло да осигури необходими-
те на въоръжените сили ресурси за излизане от се-
гашния ресурсен и кадрови некомплект. Колко още 
финансови ресурси за отбраната са необходими, е 
въпрос на внимателни анализи и разчети.

Разбира се не е трудно да се съобрази, че от 
човешка гледна точка ресурсите по принцип са 
ограничени, доколкото ги сравняваме с нашите чо-
вешки потребности. Същото е вярно и в контекста 
на сигурността – предоставяните публични финан-
сови ресурси са ограничени в сравнение с потреб-
ностите на гражданското общество от сигурност 
и отбрана. Ето защо е наложително да набележим 
следните последователно логически свързани въ-
проси и проблеми, които надявам се ще бъдат 
обект на внимание и на нашата конференция:

- в каква степен са установени насъщните по-
требности и интереси от сигурност и отбрана за 
българското гражданско общество, по какъв начин 
те се изследват в условията на динамична среда за 
сигурност в сравнение с  ограничените национални 
ресурси;

- как въпросните потребности и интереси се 
представят и формализират с конкретни показате-
ли и числови значения, за формиране и провежда-
не на прагматична национална отбранителна поли-
тика;

- какви отбранителни способности са възмож-
ни за българските въоръжени сили и може ли дър-
жавата да ги гарантира с предоставяните публични 
финансови ресурси;

- как да се компенсира установения ресурсен 
недокомплект на българските въоръжени сили, в 
сравнение с разполагаемите ресурси за сигурност и 
отбрана, включително в контекста на коалиционна-
та и интеграционната общност.

В този контекст е наложително да си припом-
ним, че отбраната на страната по необходимост се 
осъществява с нарочна система от политически, 
икономически, военни, социални и други дейнос-
ти, включително дипломатически. За отбраната но-
сят отговорност не само въоръжените сили на Ре-
публика България с техния ресурсен недокомплект, 
но и от останалите държавни и местни органи за 
управление и самоуправление, юридически лица и 
гражданите.16

Нека тук да обърнем внимание и върху днеш-
ното развитие на нашата Алма матер. 106 години от 
нейното създаване Военната академия „Г. С. Раков-
ски“ се утвърди като най-важната военнонаучна и 
военнообразователна институция у нас. През този 
период светът се е променил твърде съществено, 
сигурността, отбраната, военното дело – също. 
Днес, заедно с развитието на гражданското обще-
ство и усложняването на средата за сигурност, е 
налице обоснована тенденция към интегриране на 
академичния потенциал и за утвърждаване на Ака-
демията като най-важен национален център за об-
разование и знание, в който се изгражда и развива 
както военната, така и на цивилната или граждан-
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1 На англ.: provocation; challenge; defiance. От лат. provocatio. На български език синоними на предизвикателството са: 
нахалство, наглост, дързост, оскърбление, арогантност, заядливост, провокация, раздразнение, възбуждение, възбуждане, 
предизвикване, дразнене, раздразване.

2 Вж. План за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление на Министерския съвет №382от 
30.12.2015г., С, с. 6.

3 Commission for Europe Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnership, ООН, Женева, 2008,  
с. 13 – 14 (цит. по: Интегриран мениджмънт за ефективна отбранителна политика в условията на прозрачност и отчетност. 
Валери Рачев, Инициатива за Евро-атлантическо образование, С., 2008, с. 22 – 23).

4 Ресурс, от фр. ressource, източник. 
5 Нерядко, когато се говори за икономическите ресурси се разбират производствените фактори и обратно. Това не е 

твърде прецизно, доколкото ресурсите се разбират като входящи в икономическата система, а за разлика от тях, факторите 
се схващат като активни преобразователни сили (лични, веществени; организация, технологии и т.н.) на тези ресурси, потен-
циални измерения на икономическите процеси, които лимитират количеството и качеството на произвежданите продукти 
и блага.

6 Вж. Фром, Ерих, Да имаш или да бъдеш, Издателска къща „Кибеа“, С, 1996, с. 49.
7 Например Р. Бар, Ф. Тьолон твърдят , че: „…икономическата наука е наука за управлението на оскъдните ресурси.“, вж. 

Р. Бар, Ф. Тьолон, Политическа икономия, том I, Кама, С. 2002, с. 19. 
8 Вж. Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България, приета с Решение от 41-то Народно събра-

ние на 28 октомври 2010 г., с. 11-12.
9 Вж. Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от брутния вътрешен продукт на Република Бъл-

гария до 20124 г., Министерски съвет на Република България, С, 2017.
10 Вж. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 г., Министерски съвет на Република България, 

С, юли 2017 г.
11 Пак там, с. 14.
12 Пак там, с. 52.
13 Пак там, с. 56.
14 Вж. Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от брутния вътрешен продукт на Република 

България до 20124 г., Министерски съвет на Република България, С, 2017, с. 5.
15 Пак там., с4.
16 Вж. напр.: текста на чл. 3. на ЗОВСРБ: „Чл. 3. (1) Отбраната на Република България е система от политически, икономи-

чески, военни, социални и други дейности за осигуряване на стабилна среда на сигурност и за подготовка и осъществяване 
на въоръжена защита на териториалната цялост и независимостта на държавата.

(2) За подготовката и осъществяването на отбраната на страната се възлагат права и задължения на въоръжените сили 
на Република България, на държавните органи, на органите на местното самоуправление и местната администрация, на 
юридическите лица и на гражданите.“

17 Вж. План за развитие на въоръжените сили до 2020 г., приет с Постановление на Министерския съвет №382 от 
30.12.2015 г., С, с. 30.

18 От лат. „in inhabitas“, местообитание.

ската експертиза за сигурност и отбрана.
Но, ето какво се твърди например в следния 

текст в Плана за развитие на въоръжените сили 
до 2020 г.: „Обучаващите се във Военната акаде-
мия и висшите военни училища студенти запълват 
свободния капацитет от обучаеми, определен от 
Националната агенция за оценяване и акредита-
ция, с което се осигуряват допълнителни приходи, 
покриване изискванията за учебна натовареност 
на преподавателския състав и относително се на-
маляват финансовите разходи за индивидуалната 
подготовка на военнослужещите.“17 По този повод 
с основание бихме могли да си зададем въпросите: 
къде, ако не в нашата Алма матер трябва да се съз-
дава и развива не само военната, но и цивилната 
експертиза за сигурност и отбраната, която е необ-
ходима на нашето общество и държава? Дали това 

може да става отговорно и с необходимото инте-
грално и високо качество ако цивилната, за разлика 
от военната експертиза, се създава като вторичен 
положителен ефект от запълване на свободен капа-
цитет, за осигуряване на допълнителни приходи и 
намаляване на финансовите разходи за индивиду-
алната подготовка на военнослужещите? Въпроси-
те изглеждат риторични, но се нуждаят от реален 
разумен отговор.

Доколкото нашата академична експертиза се 
слуша и се чува в политическия хабитат,18 това може 
да представлява съществена предпоставка за фор-
миране, осъществяване, развитие на адекватна по-
литика за сигурност и отбрана. В този смисъл нека 
да си пожелаем успех на настоящата годишна кон-
ференция с международно участие на факултета за 
„Национална сигурност и отбрана.“
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Базова концепция за националната мощ
професор д.ик.н. Стоян Денчев 

генерал-майор д-р Груди Ангелов

Резюме: При изграждането на концептуален модел на сложната система от системи държавност – си-
гурност на съвременната национална държава следва да се вземат под внимание всички общи и сходни ха-
рактеристики на съставляващите системи. Базова характеристика за отъждествяване наличието на държав-
ност и функционирането на сложната система държавност – сигурност е националната мощ на съвременната 
държава. 

BASIC CONCEPT OF NATIONAL POWER

Professor D.E.Sc. Stoyan Denchev
Major General Grudi Angelov

Abstract: When constructing a conceptual model of the complex system of state-security systems of the 
modern nation-state, all general and similar features of constituent systems should be taken into account. A basic 
characteristic of identifying the statehood and the functioning of the complex state-security system is the national 
power of the modern state.

Определянето на основна или базова характе-
ристика за отъждествяване на наличието на 
дълбока и неразривна обвързаност между 

системите на съвременната национална държава 
или държавността и на националната сигурност е 
провокирано от потребността за научно разкрива-
не на реално измерими механизми за оценка на 
националната мощ на всяка държава, позволяващо 
определяне на нейния реален статут в настоящата 
система на международни отношения. Затова не е 
изненада, че и днес се извършват множество науч-
ни опити за разработването на работещи модели 
за систематизиране на основните и спомагателни-
те елементи на националната мощ. Независимо от 
различните вариации, като съставляващи елементи 
за мощта на съвременната държава би следвало 
да се обобщят няколко основни фактора: икономи-
чески, политически, военен, международен, прос-
транствено-космически, териториален, социален, 
научен, технологичен, информационен и културен. 

В продължителен период от време, концептуа-
лизацията на националната мощ е основен фокус 
в изследванията на международните отношения 
на много научни школи. Повечето от тях (например 
Моргентау1) приемат наличието на национална мощ 
като основа за позициониране на всяка държава в 
международните отношения, поради което се при-
ема, че голяма част от провежданата политика на 
съвременната държава всъщност е отражение на оп-

итите ѝ за повишаване на собствената мощ. Основна 
цел е създаването на възможно най-добри междуна-
родни позиции и предпоставки за защита на нацио-
налната сигурност чрез притежаване на достатъчно 
способности за справяне с нови и непознати предиз-
викателства и заплахи за сигурността. Отъждествя-
вана с политическата мощ, може да се приеме, че на-
ционалната мощ отразява възможността за вземане 
на осигурени политически решения и провеждане 
на политики за защита на държавните интереси и 
постигане на стратегическите цели на държавността.

1. Измерения на националната мощ

Концептуализацията на националната мощ 
обикновено започва с уточняване на използваните 
основни определения. Националната мощ като ге-
ополитическа концепция отразява масовите харак-
теристики на една държава като сума от нейните 
способности и потенциал.2 Сумарната мощ се раз-
глежда като сбор от способностите на обществото, 
при което всички хора от дадена нация и държавна 
политическа организация притежават мощ, която е 
сума от възможностите им и следователно се при-
ема за тяхна национална мощ. Тази мощ е матема-
тическа сума от положителните и отрицател-
ните елементи на властта и основите на тази 
държава, която е активна и позволява сравнение 
с други нации и държави.
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 Съществуват различни определения на нацио-
налната мощ:

l „Националната мощ се състои от материал-
ните и духовните способности, които съществуват в 
една географски и политически обоснована едини-
ца, наречена страна или държава“.3

l В книгата си „Пълна национална мощ“ Шу-
офън Хуан заявява, че националната мощ се състои 
от съвършената сила и международното влияние 
на една нация както в материалните, така и в духов-
ните измерения, които всяка нация използва, за да 
оцелее и да се развива.4

l Националната мощ е „възможност, потен-
циал и способност на една нация и страна да из-
ползва своите материални и духовни ресурси, за 
да наложи национално определяне и да постигне 
национални интереси и цели“.5

l Националната мощ може да бъде опреде-
лена като способността на страната да преследва 
стратегически цели чрез целенасочени действия. 

Този възглед за националната мощ предполага 
две самостоятелни, но обвързани измерения на 
способността: външно измерение, което се състои в 
способността на една страна да въздейства върху 
глобалната среда чрез нейните икономически, по-
литически и военен потенциал, както и вътрешно 
измерение, отразяващо способността на една дър-
жава да трансформира ресурсите на своето обще-
ство в „осъществимо знание“, създаващо възможно 
най-добрите граждански и военни технологии. Вся-
ко усилие за създаване на ефективна национална 
мощ трябва да включва променливи, които обхва-
щат тези две измерения.6

Националната мощ може да се характеризира с 
два аспекта: влияние и сила. Аспектът „влияние“ се 
приема за по-субективен, защото държавите се оп-
итват да използват своята мощ чрез налагане на вли-
янието си върху останалите да изпълняват тяхната 
воля. Аспектът „сила“ се приема за по-обективен, тъй 
като зависи от наличните инструменти на военната 
мощ, които могат да се използват от държавите, ко-
гато аспектите на влиянието се окажат неефективни.7 

Националната мощ на държавите може да се 
сравнява на различни нива и степени. Предвид зае-
маното място в световната йерархия или простран-
ството и ефективността на силата извън границите 
на държавата, нивата на властта могат да бъдат 
разпределени по следния начин:

l суперглобална мощ с влияние извън плане-
тата и в пространството между планетите;

l национална мощ с глобален ефект с влия-
ние върху глобалните процеси с един или няколко 
аспекта (САЩ и бившия Съветски съюз);

l национална мощ с регионален ефект с про-
яви на влияние в даден в геополитически регион 
(Индия в Южна Азия);

l национална мощ с локално въздействие и 
влияние върху своите съседи (Саудитска Арабия на 
Арабския полуостров);

l национална мощ с местно въздействие, 
което се проявява единствено в границите на дър-
жавата и не оказва влияние извън нейните граници 
(всяка нормална държава).

l слаба национална мощ, в която държавата 
не притежава пълната власт дори в пределите на 
националните си граници (Сомалия, Афганистан).8

В исторически план националната мощ обик-
новено се свързва с наличието на военни способ-
ности. Войните винаги са оказвали значително 
въздействие върху международните отношения и 
спечелването или загубата на война се отчита като 
основен фактор за оценка на националната мощ. 
Но при оценката на националната мощ не може да 
се разчита на един фактор. Например огромната 
площ на Бразилия, многобройното население на 
Пакистан, промишленото производство на Белгия 
и т.н. не биха могли да се приемат като основа на 
реална оценка на националната мощ и най-добро 
доказателство за това е, че споменатите страни 
не са в списъка на държавите с най-висока нацио-
нална мощ.9 От гледна точка на възприемането на 
националната мощ би могло да се приеме, че на-
ционалната мощ може да се оцени по два аспек-
та: първият – обективен и активен, а вторият – су-
бективен и потенциален, при което за повишаване 
на националната си мощ държавите постоянно се 
опитват да превърнат всички свои възможности от 
потенциални в активни. 

2. Основни функции  
на националната мощ

Националната мощ на съвременната държава 
може да бъде натоварена с редица функции, чие-
то основно предназначение е осигуряване на усло-
вия за отстояване на националните интереси и за 
изпълнение на националните цели. Затова нацио-
налната мощ може да се разглежда като фактор за 
гарантиране на функционирането на обществото и 
държавата. Затова в съвременната политическа ор-
ганизация на света всяка държава умишлено или 
непреднамерено, пряко или косвено се стреми към 
постигане и поддържане на определено ниво на 
националната мощ. При реализирането на подобно 
стремление, на националната мощ могат да бъдат 
предписани различни функции и приложения. При 
класифицирането на значимите функционални въз-
можности на националната мощ могат да бъдат об-
общени следните основни функции:

l Най-значима функция на националната 
мощ на държавата е постигане и отстояване на на-
ционалните интереси, тяхното поддържане и раз-
ширяване.10

l Използването на наличните материални и 
духовни ресурси на държавата за налагане на своя-
та национална воля и постигане на националните 
цели и интереси.11

l Гарантирано удовлетворяване на потребно-
стите и желанията на нацията и държавата.

l Националната мощ като фактор за оцелява-
не и развитие на всяка нация и държава.12

l Реализиране на конкретни функционални 
цели чрез преднамерени мерки за въздействие в 
международната среда и превръщане на ресурсите 
на обществото в „приложна наука“ за създаване на 
най-добри военни и невоенни технологии.13
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От посочените функции с най-значително при-
ложение за националната мощ е постигането и 
отстояването на националните цели и интереси на 
държавите. В това отношение е налице широко раз-
нообразие от интереси и цели на държавите, които 
също могат да бъдат обобщени: 

l защита на национална сигурност, редуци-
ране броя и контролиране на заплахите за сигур-
ността;

l повишаване на националната мощ;
l развитие и повишаване на националното 

благосъстояние;
l защита на нацията и държавата;
l международна защита на националните 

права извън границите на държавата
l поддържане на националния и междуна-

родния престиж на държавата;
l защита на националната независимост и 

предотвратяване на възможностите за външно 
влияние от други държави;

l поддържане на международния мир и 
стабилност като средство за удовлетворяване на 
националните интереси и потребности;

l защитеност на границите и предотвратя-
ване на опитите за териториално разделяне;

l повишаване на влиянието посредством 
различни икономически, културни, идеологиче-
ски и политически аспекти; 

l задоволяване на националните потреб-
ности в рамките на границите с помощта на чуж-
дестранни институции;

l премахване на пречките пред свободното 
налагане на национална воля в границите и извън 
границите на страната;

l постигане на власт и хегемония;
l разширяване на територията на държавата;
l намаляване на влиянието на други държа-

ви във вътрешните работи на страната; 
l подкрепа за външната политика на стра-

ната;
l поддържане на националните ценности – 

животът, националната идентичност и гордостта 
на нацията; 

l защита на националната мощ и предо-
твратяване на национални конфликти. 

Въпреки невъзможността за съотнасяне на 
тази класификация с националните цели и интереси 
на всички държави постигането или приложимост-
та им зависят от съответните условия във всяка дър-
жава, от нейната национална мощ и от създадените 
стратегии за тяхното постигане.14 Презумпцията е, 
че независимо от изпълнението на тази роля, на-
ционалната мощ не може да се разглежда един-
ствено като инструмент за постигане на национал-
ни интереси и цели, а би могла да се прояви и като 
национална цел. Отчитайки значимостта и подхода 
на националната мощ за поддържане на съществу-
ването и за постигането на националните интере-
си и цели, всички държави се опитват да повишат 
въздействието на този инструментариум и да не 
допуснат неговото понижаване. Укрепването на на-
ционалната мощ повишава шансовете за постигане 
на националните цели и нейното отслабване би до-

вело до неуспех. Освен това страните използват на-
ционалната мощ за постигане на своите национал-
ни интереси и необходимата национална сигурност 
с надеждата да я използват за защита и отстояване 
на своите национални интереси. В допълнение към 
посочените вътрешни и външни цели държави-
те използват своята сила за запазване на мощта и 
управлението си. Понякога я насочват за потискане 
и на собствения си народ, за да гарантират живо-
та на управлението, например чрез лостовете на 
властта (закони, армия, полиция, съдебна система 
и др.). Въз основа на примерите може да се обоб-
щи, че най-често националната мощ се използва 
от управлението на държавата във вътрешната 
и външната области на потенциално влияние. 

В областта на вътрешните работи национал-
ната мощ се използва за законотворчество, регули-
ране на социалните въпроси, прилагане на закона, 
защита на социалната справедливост и поддържа-
не на обществената сигурност чрез обособените 
институции на законодателната и съдебната власт, 
вътрешната сигурност и отбраната. В международ-
ната област националната мощ се използва за за-
щита на националните интереси, за задоволяване 
на националните потребности чрез външна полити-
ка и подходи, за поддържане на националната си-
гурност, за понижаване нивата на външни заплахи, 
за издигане на националния престиж и т.н.15 Неза-
висимо от желанията, очакванията и интересите, 
тяхната реализация зависи от постигнатите ниво и 
характер на националната мощ в сравнение с ос-
таналите държави. При високо ниво на национал-
на мощ държавата е в състояние безпрепятствено 
да изпълнява своите желания. Затова съществуват 
страни със способности на своята национална мощ 
за глобално влияние. Същевременно други държа-
ви са с толкова незначително ниво на националната 
си мощ, че не успяват да удовлетворят собствените 
си жизненоважни потребности. Следователно съ-
ществува непосредствена връзка между постиг-
натото ниво на национална мощ от дадена дър-
жава и нейната роля в международните отноше-
ния, при което външната ѝ политика като гарант 
за нейната роля в международните отношения се 
влияе непосредствено от състоянието на нацио-
налната ѝ мощ.16 Ето защо суперсили като Русия и 
САЩ притежават различна роля в сравнение с реги-
оналните сили. 

За прилагане на националната мощ на дадена 
страна във вътрешен и международен план учените 
представят различни теории и модели. „Входно-из-
ходният“ модел на Джордж Моделски изразява 
националната мощ в различни локални (и особено 
външни) области. Той се основава на поредица от 
хипотези от областите на политическата философия 
на политическата мощ:

l външната политика се основава на поддър-
жането, натрупването и демонстрирането на на-
ционална мощ;

l съществуват различни видове национална 
мощ: конструктивна, образователна и разрушителна;

l необходимост от приоритизиране на ресур-
сите за реализация на целите.
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Моделски използва теорията на системите за 
сравнение и оценка на поведението на държавата 
във външната политика, при което разглежда един-
ствено входната и изходната фази на системата на 
националната мощ.

Съгласно фигура 1 основните променливи на 
модела са на входа и изхода на националната мощ, 
а фазата на формиране на политиката е използва-
на като стъпка за тяхното съвместяване. Съдържа-
нието показва, че Моделски използва ментална 
рамка за управление на изчисляването на ползите 
и разходите, за поясняване същността на политиче-
ската система като система за генериране на поли-
тическа мощ. В нея политикът следва да отчита, че 
резултатът от получената мощ може да бъде пре-
възхождащо по-значителен от входящите показа-
тели, а средата за формиране на политики трябва 
да позволява на формиращите да вземат решения 
на базата на очакваните ползи, които впоследствие 
могат да бъдат реализирани както във вътрешен, 
така и във външен контекст. В заключение е необ-
ходимо мощта на изхода да бъде много по-висока в 
сравнение с първоначално вложената на входа, при 
което консерватизмът в политиката на държавите, 
поддържането на баланс и реализирането на тех-
ните амбиции зависят от нивото на произведената 
национална мощ.

Сравняването на промяната и обмена под 
формата на входяща и изходяща мощ обективно 
отразява начина на усвояване на ползите от нацио-
налната мощ в рамките на национална стратегия. 
Моделът разкрива потребност формиращите 
външната политика предварително да оперират 
и измерват нейните цели и ресурси, което на свой 
ред предполага лимитиране на субективизма и 
приоритетно извеждане на преден план реша-

ването на необходимите обективни въпроси на 
външната политика. 

3. Обвързване на националните мощ, 
интереси и стратегия

Поради широкия обхват на фактори и промен-
ливи за формиране на националната мощ нейната 
същност предполага за всички нации следване на 
тенденции към непрекъснато разширяване и пови-
шаване. Трудно може да се открие държава, която 
не желае и не опитва да повиши нивото на своя-
та национална мощ, за да издигне позицията си в 
системата на международните отношения. Затова 
държавите са в постоянно състезание за повишава-
не на националната си мощ чрез придобиване на 
нови способности и възможности. Затова същност-
та на националната мощ е активна и независимо 
че би могла да се проявява като национална цел, 
може да се използва и като инструмент за натруп-
ване, поддържане и повишаване на националните 
интереси и цели. 

Националните цели и интереси също не са 
в застой, затова са активни и променящи се. На-
ционалната мощ и националната сигурност са 
сред националните цели, които управлението на 
държавите се опитва да реализира с инструмен-
тариума, използван за повишаване на национал-
ната мощ. Ето защо тя може да се разглежда като 
двумерен феномен – като цел и като инструмент 
на държавното управление и политическите ли-
дери за постигане на набелязаните национални 
цели и национална сигурност. Обективната фор-
ма и основното проявление на прилагането на на-
ционалната мощ е чрез националната стратегия 
на политическите лидери на държавата. От една 

Фиг. 1. Оценка на входа и на изхода на системата национална мощ
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страна, националната стратегия е стратегически 
документ на държавата за представяне пътищата 
за постигане на най-ефективен модел на нацио-
налната мощ, а от друга – нейната реализация е в 
непосредствена зависимост от нивото на нацио-
нална мощ. Тази обвързаност обосновава необхо-
димостта от съвместно съществуване и развитие 
на държавата и нацията, които при успех изискват 
усилия от държавното управление за поддържа-
не и развитие на своята национална мощ с през-
умпцията, че тя е основен фактор за съществува-
нето и успеха на всяка нация. 

Сред основните мотиви за повишаване на 
националната мощ е недостигът на ресурси, за-
щото недостигът на достатъчно налични ресурси 
за постигане на националните цели активизира 
мотивацията за повишаване на мощта за пости-
гане на тези цели17. Като цяло съществува тройна 
връзка между националната мощ, националните 
интереси и националната стратегия. Качеството 
на задоволяване на националните интереси зави-
си от нивото и качеството на националната мощ 
на тази страна. За да се установи връзка между 
тези две променливи, стратегията играе важна 
роля като връзка между двата феномена – мощта 
и нейните инструменти, от една страна, и целта, 
от друга. Затова се приема, че стратегията е из-
куството на прилагане на националната мощ за 
постигане на националните цели.18

Дефинирането на същността на национална-
та стратегия разкрива, че тя е наука и познание за 
организирано развитие на икономически, поли-
тически, културни, религиозни, етични и военни 
способности на нацията и тяхното приложение за 
постигане на националните цели. Изразяването на 
същността на националната цел посредством стра-
тегията е представянето ѝ като изкуство за прила-
гане на всички елементи на националната мощ на 
една държава за постигане на своите цели в мирно 
и военно време.19 Следователно във всяка държа-
ва стратегията може да се приеме като изкуство 
на нейните политически лидери да измерят и оце-
нят способностите и нивото на националната 
мощ, от една страна, и да ги съпоставят с въз-
можността за реализация на националните ин-
тереси и цели от друга. Ето защо може да се твър-
ди, че трите елемента – национална мощ, нацио-
нални цели и интереси и национална стратегия, са 
взаимнообвързани и взаимодействат помежду си. 

4. Геополитическа тежест  
на национална мощ за определяне 

сферата на влияние

Изследването на връзките на национална-
та мощ позволява разкриване на непосредствена 
връзка между резултантната геополитическа те-
жест на страните, националната мощ и потенциал-
ната сфера на влияние. Геополитическата тежест на 
всяка държава като резултат от математическа сума 
на съставните елементи на националната мощ оп-
ределя позицията на националната мощ на даде-
на държава и нейното геополитическо положение 
сред всички останали страни в света. Освен това 
геополитическата тежест и позиция оказват силно 
влияние върху националната стратегия на държа-
вата в регионален и световен мащаб, с което непо-
средствено определят потенциалната ѝ сфера на 
влияние. От друга страна, качеството и мащабът 
на сферата на влияние на държавите оказва силно 
влияние върху тяхната геополитическа значимост 
и състоянието на националната мощ. Затова всич-
ки държави непрекъснато се опитват да разширят 
своите сфери на влияние (оценявани предимно 
като пространствено и географско понятие), което 
подпомага гарантирането на националната сигур-
ност, редуцирането и понижаването на нивото на 
заплахите, защитата на националните интереси и 
реализирането на националните цели. 

Предвид че разпределението на национална-
та мощ в международната общност никога не е рав-
нопоставено, всеки политически субект се опитва 
да постигне по-висока степен на национална мощ, 
при което възможностите и поведението на силни-
те и слабите държави в системата за международни 
отношения и съответно тяхната проява на междуна-
родната сцена постоянно са различни. По-силните 
държави са в състояние да отстояват своята неза-
висимост и с повишаване на националната си мощ 
да разширяват своите сфери на влияние. Допълни-
телно те притежават повече способности, възмож-
ности и инструменти за защита на интересите си. От 
друга страна има държави и нации с невъзможност 
за защита на своите интереси при взаимоотноше-
нията и връзките им с останалите държави, тъй 
като възможностите за отстояване на национални-
те интереси непосредствено зависят от нивото на 
националната мощ на държавата. Затова при кризи 
по-силните страни могат достатъчно силно да вли-

Фиг. 2. Обвързаност на националните мощ, цели и стратегия
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яят и да променят условията в своя полза, а по-сла-
бите са принудени да приемат трудностите и да 
минимизират своите национални цели и интереси. 

Силните държави притежават по-широка об-
ласт от национални интереси и се сблъскват с пове-
че конфликти на сцената на международната поли-
тика при тяхното отстояване. Същевременно обла-
стите от интересите на слабите държави обикнове-
но са с местен и регионален мащаб, поради което 
са значително ограничени. В периода след Втората 
световна война всяко международно събитие вли-
яещо върху интересите на двете суперсили – САЩ 
и Съветският съюз, предизвиква ответната им реак-
ция или заплашително действие, което в системата 
на международните отношения е приемано като 
заплаха за опонента. При това относителната пози-
ция и влиянието на националната мощ на всяка от 
двете държави е контролирана от другата. Друга от-
личителна черта на суперсилите и слабите държави 
е бързото разширяване на сферата на отговорност 
за националната им сигурност. Относителната мощ 

на свръхсилите позволява предефиниране и промя-
на на международните правила с цел защита на на-
ционалната си сигурност, докато по-слабите страни 
са принудени да плащат скъпа цена за всяка своя 
малка грешка и уязвимост. Ето защо великите сили 
се опитват да запазят позициите си в международ-
ните отношения, а недоволните по-слаби държави 
не желаят запазване на статуквото и искат промени 
в модела и структурата на международната систе-
ма за сигурност.

В таблица 1 са представени способностите на 
държавите, като в международната политическа сис-
тема би следвало да се оценява въздействието един-
ствено на националната мощ в зависимост от актив-
ността и пасивността на международната арена. 

Заключение

Концептуализацията на националната мощ 
разкрива нейните основни приложения: гаранти-
ране на националните интереси, тяхното разши-

Фиг. 3. Геополитическа значимост, национална мощ и сфера на влияние
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Супермощ Абсолютни Глобален Променлива Променлива Поддържане 
на текущата 

ситуация

Възможно високо  
и без лимит

Голяма мощ Относителни Глобален Променлива Променлива Поддържане 
на текущата 

ситуация

Възможно високо  
и без лимит

Средна мощ Относителни Регионален Влияе на 
текущата 
ситуация

Възможно и средно 
лимитирано

Слаба мощ Относителни Национален Влияе на 
текущата 
ситуация

Възможно и силно 
лимитирано

Много слаба 
мощ

Относителни Териториален Влияе на 
текущата 
ситуация

невъзможно и много 
силно лимитирано
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ряване и запазване; гарантиране постигането на 
целите на нацията или държавата; изпълнение 
на ролята на основен фактор за измерване въз-
можността за оцеляване и бъдещо развитие на 
нацията и държавата, следвайки своите цели и 
възможности за въздействие в международна 
среда; изграждане на социални ресурси до ниво 
„приложна наука“ за развитие на нови военни и 
невоенни технологии.

Съществуват непосредствени връзки между 
нивото на националната мощ на дадена държава 
и нейната роля в международните отношения, при 
което провеждането на подходяща външна полити-
ка на гарантира желана или водеща роля на меж-
дународната сцена като резултат от усвояване пре-
димствата на високото ниво на националната мощ 
на държавата. 
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Националната стратегия е свързващ елемент 
между националната мощ и националните интере-
си. Тя е изкуството и същност на използване на на-
ционалната мощ за постигане на националните цели 
и изкуството на политическите лидери да оценят и 
развият възможностите, способностите и нивото на 
националната мощ, за да ги приложат за отстояване 
на националните цели и интереси.

Съществува връзка между националната мощ 
и геополитическото значение на страната и нейната 
сфера на влияние. Силните държави имат разшире-
на сфера на национални интереси и се сблъскват с 
по-малко препятствия пред постигането на своите 
цели. Сферата на националните интереси на сла-
бите страни е ограничена и те са изправени пред 
множество препятствия и предизвикателства при 
постигане на целите си.
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Поуки от практиката в управлението  
на ресурсите за отбрана след приемането 

на България в НАТО
доктор Добромир Тотев

Още в периода на подготовката за членство в 
НАТО започна внедряване и развитие на сис-
тема за управление на ресурсите за отбрана 

изградена на базата на основните принципи на сис-
темата за планиране, програмиране и бюджетира-
не. 

1. Развитие на системата  
за управление на ресурсите

От 1995 г. беше адаптиран за нуждите на БА 
и Модела за управление на ресурсите за отбрана. 
През 2000 г. беше направена първата програмна 
структура, указания за програмиране и първия бю-
джет на МО на програмен принцип. Започна да се 
натрупва опит по програмното управление на ре-
сурсите, обучаваха се и се развиваха кадри, създа-
доха се и структури във въоръжените сили, които 
работеха все по успешно. Темата беше разработва-
на в много дипломни, курсови работи и докторски 
дисертации. Проследявайки процеса, в който съм 
участвал пряко от началото до сега, мога да изтъкна 

като положителни страни следното:
l Въвеждането на програмния подход в упра-

влението на ресурсите за отбрана направи проце-
сите по разбираеми, показа свързаността на цели, 
способности и ресурси. Съвместимостта със сис-
темата за планиране в НАТО е постигната в голяма 
степен;

l Отчетността и прозрачността, по отноше-
ние на ресурсите във всички направления на ана-
лиза се увеличи. Внедряването на системата има 
силно антикорупционно въздействие;

l Процесите на програмното бюджетиране 
са подробно отразени в разработената особено 
през последните години нормативна база.

l Натрупан е голям практически опит в ка-
дрите и структурите управляващи процеса.

Все още има какво да се желае по отношение 
на системата за управление на ресурсите за отбра-
на, за да се превърне в реален инструмент за упра-
вление, независим от некомпетентни или користни 
политически влияния.

Системата се нуждае от адаптиране към 

Резюме: В доклада се анализира практиката на управление на ресурсите за отбрана в следните направ-
ления:

l	Развитие на системата за управление на ресурсите;
l	Промени в структурите на МО управляващи ресурсите;
l	Промени в националната и ведомствена нормативна база регламентираща управлението на ресурсите;
l	Анализ за периода и визия за размера и пропорциите на бъдещите разходи за отбрана.
Отбранителните способности са пряка функция на управлението на ресурсите. Колкото системата е по 

експертна с високо качество и действеност на гражданско-военната експертиза, устойчива срещу субективни 
политически влияния и в синхрон със съюзното планиране на НАТО и ЕС, толкова ще е по голяма ефектив-
ността в превръщането на финансовите, материални и човешки ресурси в реални отбранителни способности.

Abstract: The report analyzes the practice of resource management for defence in the following areas: 
l	development of the resource management system; 
l	Changes in the structure of MO management resources; 
l	Changes in the national and departmental regulations governing the management of the resources; 
l	Analysis for the period and the vision for the size and proportions of the future defence spending.
 Defence capabilities are a direct function of the management of resources. As the system is in expert in high 

quality and effectiveness of civil-military expertise, resistant against subjective political influences and in sync with 
Allied planning of NATO and the EU, so it will be greater efficiency in the conversion of the financial , material and 
human resources in the real defence capabilities.
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предизвикателствата поставени от предстоящата 
неизбежна модернизация и превъоръжаване на 
въоръжените сили, която ще се реализира само 
от една ефективна система  с управление на порт-
фолио от проекти и програми. Управлението на 
проектното портфолио се свързва с използването 
на съвкупност от знания, техники и методи, които 
подпомагат реализацията на стратегическата цел 
чрез комплекс от интегрирани проекти. Процесът 
на “приоритизация” идентифицира доколко един 
или друг проект е важен за изпълнението на стра-
тегията и по какъв начин управлението на един или 
друг проект оказва непосредствено влияние върху 
комплексните бойни способности.

2. Промени в структурите  
на МО, управляващи ресурсите

От 1999 г., когато започна реалната подготовка 
за пълноправно членство в НАТО досега, структу-
рите за планиране и управление на ресурсите бяха 
създадени и усъвършенствани. По съществените 
етапи в развитието им са както следва:

l 1999 г. беше създадена Дирекция „Плани-
ране на отбраната“ в МО, а година след нея и упра-
вление J5 „Стратегическо планиране“ в ГЩ. Започна 
формирането и на структури по планиране и про-
грамиране във видовете въоръжени сили;

l 2009 г. настъпи качествено нов етап, бяха 
обединени структурите по планиране на бюджета 
и материалния план с тези по планирането и про-
грамирането. Положително беше, че програмира-
нето вече имаше пряко отношение по планирането 
и управлението на бюджета и материалния план;

l 2015 г. се формира отделна структура по 
управление на проектите, което целеше да се 
създаде нов подход в проектното управление на 
предстоящата модернизация и превъоръжаване 
на въоръжените сили. Структурата трябва да се 
развива със функции близки до тези на „Armament 
Department“, каквито има в другите страни от НАТО. 
Решение на този въпрос е и създаването на Агенция 
по аквизиция, която да обхване автономно цялост-
ния процес по управление и реализация на матери-
ално техническото осигуряване на БА.

Като голям проблем за реализацията на проек-
тите за модернизация на въоръжението и техниката 
намирам съкращаването и ликвидирането през 90 те 
години на структурата по материално техническо и ти-
лово осигуряване на въоръжените сили, която беше 
пряко подчинена на МО. Сегашната дирекция по акви-
зиция, в която през годините бяха прехвърляни части 
от ликвидираните структури касаещи въоръжението 
и техниката, постепенно се превърна в дирекция по 
управление на доставките, занимаваща се основно 
с организация на процедурите по закона за общест-
вените поръчки (ЗОП). Системата за придобиване на 
въоръжение и техника (ВиТ) не може да бъде просто 
дейност по изпълнение на процедурите по ЗОП. 

Реализацията на инвестиционните проекти за 
модернизация на въоръжените сили не може и не 
трябва да се извършва без прякото участие на аген-
циите на НАТО и ЕС, или сериозно двустранно или 
многостранно партньорство със съюзни държави. 

Анализът на изпълнението на проектите за модер-
низация през последните десет години категорич-
но показва, че проектите с международно участие 
като тези осъществени по линията на инвестицион-
ната програма на НАТО (NSIP), с агенциите на НАТО 
или по двустранното сътрудничество със САЩ (FMF) 
водят до получаване на реални отбранителни спо-
собности за въоръжените сили, докато чисто на-
ционално реализираните проекти са съпътствани 
от множество проблеми.

Решаваща е и еднозначната политическа воля 
за изпълнение на програмата за модернизация 
на въоръжените сили (ВС), която да бъде искрено 
вярна на евроатлантическата идея за пълноправно 
действено членство в НАТО и ЕС. Политическото ръ-
ководство трябва да има достатъчна професионал-
на подготовка за изпълнението на тази мисия.

3. Промени в националната  
и ведомствена нормативна база  
регламентираща управлението  

на ресурсите

През годините на въвеждане и прилагане 
на новата система за управление на ресурсите за 
отбрана се усъвършенстваха и разработиха ред 
вътрешноведомствени документи, регламентира-
щи планирането и изпълнението на бюджета.

От 2002 г. Министерството на финансите, на 
национално ниво започна въвеждането на про-
грамния и ориентиран към резултатите подход на 
бюджетиране в отрасловите министерства.

Организацията на финансовите дейности в 
МО, структурите на пряко подчинение на министъ-
ра на отбраната и БА се базира освен на национал-
ните нормативни актове и на регламентиращите 
документи, както следва:

l Програма за развитие на отбранителните 
способности на Въоръжените сили на Република 
България;

l План за развитие на ВС;
l Устройствен правилник на МО;
l Доктрина на Въоръжените сили на Републи-

ка България и други базови и поддържащи доктри-
ни;

l Доктрина за финансово осигуряване;
l Указания на министъра на отбраната по от-

бранителната политика;
l Ръководство за планиране, програмиране, 

бюджетиране, изпълнение и отчет на отбранител-
ните програми на МО, структурите на пряко подчи-
нение на министъра на отбраната и БА;

l Ежегодни указания на министъра на отбра-
ната за програмиране;

l Бюджетни указания на министъра на отбра-
ната по разходване на бюджета на МО за съответ-
ната година;

l Заповеди на министъра на отбраната за ут-
върждаване на програмната структура и програм-
ните екипи в МО, структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и БА;

l Правилници, наредби, заповеди и указания, 
регламентиращи управлението на ресурсите за отбра-
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на, в т.ч. и финансовите дейности в МО, структурите на 
пряко подчинение на министъра на отбраната и БА.

 ЗОП и ЗОВС трябва да се изменят в посока уле-
сняване на процедурите за придобиване и поддър-
жане на ВиТ чрез агенциите на НАТО и ЕС.

Въпреки развитата нормативна база регла-
ментираща цялостния процес на управление на 
ресурсите в т.ч. и финансовите дейности, трябва 
да се отбележи, че основна роля за постигането на 
наистина добро управление и реални резултати иг-
рае мотивацията на хората на всички управленски и 
експертни нива да работят добросъвестно в полза 
на държавния интерес. 

4. Анализ за периода и визия  
за размера и пропорциите  

на бъдещите разходи за отбрана

 През периода след 2000 г. разходите за отбра-
на намаляват значително – от над 1,5 млрд. лева го-

дишно през 2007-2008 г. до под 1,1 млрд. годишно 
в най-ниските точки след 2008 г. (Таблица 1). Тази 
тенденция беше валидна за цяла Европа до 2014-
2015 г. В българските условия това доведе до отказ 
от развитие на съвременни отбранителни способ-
ности. 

Следващата таблица (Таблица 2) показва пла-
нираното още през 2016 г. в тригодишната рамка 
увеличение на капиталовите разходи с целеви сред-
ства от централния бюджет за два проекта „Боен 
самолет“ и „Модулен патрулен кораб“. От 2016 г. до 
сега тези средства се планират и в края на годината 
без да са реализирани, се прехвърлят с една година 
напред, разбира се без натрупване, което говори за 
съществен системен проблем, това може да бъде 
отделна тема за анализ и доклад. Разнопосочната 
политическа воля и намаления капацитет в органи-
те по аквизиция/придобиване може да са основни 
причини, сигурно има и други.

Интересно е и вътрешното разпределение на 

Таблица 1

Таблица 2
Бюджет на МО по направление на разходите 2008 – 2019
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бюджетните разходи по направления. За пример на 
Таблица 3 е показано разпределението на бюджет 
2017 г. по направления на разходите.

Драстичният спад на разходите за отбрана 
като процент от БВП е съпроводено с рязкото пови-
шаване на пенсионните осигуровки на военнослу-
жещите от 24% през 2000 г. на 44% през 2013 г. и сега 
на 65,3% от доходите им, т.е. истинските размери 
на реалните разходи за отбрана падат още повече. 
Така през 2009 г. осигурителните вноски са били 146 
млн. лв., през 2013 г. – 207 млн. лв., през 2017г. – 275 
млн. лв., което представлява 22% от бюджета. (Ин-
тересен коментар направи един професор, добър 
експерт по социална сигурност, че по този начин ар-
мията допринася за стабилността на осигурителна-
та система и на социалната сигурност и стабилност. 
Тази мисия се изпълнява!).

Таблица 3

 Бюджет 2017 /млн. лв./ 1254,72 100%

1. Персонал 851,4 68%

 
 -  в т.ч. задължителни 
осигурителни плащания 275,6 22%

2. Текуща издръжка 267,8 21%

3. Капиталови разходи 135,6 11%

Вътрешният разрез на разходите за отбрана 
демонстрира структурен проблем в начина на из-
разходване на ресурсите. Независимо че до 70% (с 
очакване да достигнат 900 млн. лева през 2018 г.) 
от бюджета се заделя за възнаграждения на личния 
състав, е налице сериозна криза с набирането и за-
държането на достатъчно военнослужещи. Разме-
рът на разходите за издръжка и бойна подготовка в 
рамките на 220-280 млн. лева налагат компромиси 
с бойната подготовка и поддръжката на оборудва-
нето, които са на границите на допустимото. Капи-
таловите разходи в рамките на 5-11% (50-130 млн. 
лева) не са инвестиции, тъй като в основната си част 
служат за удължаване на ресурса на старо оборуд-
ване. Общият ефект от заделяните годишно над 1 
млрд. лева е застой и даже намаляване на отбра-
нителните способности и критична демотивация на 
хората в отбраната. 

Изводите, които се налагат по отношение на 
вътрешното разпределение на финансовите ресур-
си са: 

l Разходите за личен състав следва да се уве-
личат като абсолютна стойност, за да се гарантира 
привлекателността на военната професия на паза-
ра на труда. Трябва да се отбележи, че проблема с 
личния състав не е само в заплащането. Сегашната 
система на формиране на заплатите на военнослу-
жещите предполага висока уравниловка, липсва 
система за диференциация на заплатите спрямо ре-
алния принос, квалификация, опит и др. Едно про-
центно вдигане на заплатите преди да се извърши 
ефективна реформа в структурите на въоръжените 
сили и на нормативната база регламентираща за-
плащането по скоро ще влоши ситуацията; 

l Разходите за личен състав не трябва да над-
вишават 60% от разходите за отбрана, като стреме-
жът е да бъдат държани в рамките на до 50-55%;

l Броят на военнослужещите и организа-
ционната структура на въоръжените сили следва да 
се определят след внимателен анализ, на основата 
на действителното количество личен състав, което 
може да бъде привлечено от пазара на труда; 

l Разходите за издръжка следва да бъдат 
значително увеличени като абсолютна стойност със 
стремеж за достигане до поне 25% от бюджета за 
отбрана, за осигуряване на адекватно равнище на 
бойна подготовка и поддръжка на оборудването; 

l Капиталовите разходи следва да бъдат 
достигнат поне 25% от бюджета за отбрана, за да 
позволят генерирането на достатъчен ресурс за из-
вършване на основно превъоръжаване до 2030 г., 
като нарастването на разходите за изследвания и 
технологии следва да доведе до иновативност и 
включване в съвместни трансформационни проекти.

За последните 10 години БВП на страната но-
минално се увеличи с 50% спрямо 2008 г., достигай-
ки почти 100 млрд. лева. Подобно е и състоянието 
на публичните разходи (Консолидираната фискална 
програма), които нарастват от малко над 25 млрд. 
през 2008 г. на почти 35 млрд. лева през 2017 г. В съ-
щото време делът от БВП, който се преразпределя 
от държавата е средно около 38%. Изводите, които 
се налагат за ресурсната рамка на отбранителната 
политика на страната са:

 l България е в състояние да увеличи разходи-
те си за отбрана до 2 – 2,25 % от БВП;

l Това нарастване може да стане без общо 
увеличение на тежестта върху икономиката на стра-
ната и без натрупване на допълнителни дългосроч-
ни задължения; 

l Вътрешният разрез на публичните разходи 
говори за твърде голям дял на фиксираните разхо-
ди – тези за персонал и текуща издръжка, и относи-
телно нисък дял на инвестиционните разходи; 

l За увеличение на разходите за отбрана 
се изисква по-голяма отговорност, дисциплина и 
по-стриктно обвързване на ресурсите и резултатите 
при останалите публични политики.

   В заключение искам да подчертая, че е 
необходимо разработването на комплексна фи-
нансово осигурена програма за превъоръжаване 
и модернизация на въоръжените сили с отговор-
но определяне на приоритетите за планиране и 
реализация на проектите за модернизация на ВС. 
Трябва да се избегне практиката, която позволява 
при наличие на користна цел, много лесно да се 
организира кампания в полза на изпълнението на 
даден проект. Моето мнение е, че през последните 
години настъпиха значителни промени в задачите, 
приоритетите и реалното състояние на ВС, както и 
във финансово икономическото развитие на дър-
жавата (ЕС и страните от НАТО) вкл. отбранителна-
та промишленост, което налага първо провеждане 
на ефективен стратегически преглед на сектора за 
сигурност. Това трябва да се направи спешно и екс-
педитивно, защото сме закъснели вече много и без-
действието бързо утежнява състоянието на ВС.
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Модернизацията и превъоръжаването на въ-
оръжените сили съгласно  Визията за отбранител-
ната политика до 2030 г. ще се реализира само от 
една ефективна система  с управление на портфо-
лио от проекти и програми, с ефективно използване 

на услуги за текуща подръжка. Широко внедряване 
на алтернативни модели за управление и привлича-
не на ресурси при трансформационно превъоръжа-
ване  с гарантирана оперативна съвместимост със 
съюзниците. 
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Концептуален модел на образование  
за екологична сигурност

доктор Мария Гюлеметова

Днес, повече от всякога от една страна чрез 
реформата в образователната система  се 
цели модерна и динамично развита система, 

която да се превърне в основен фактор за иконо-
мически растеж и устойчиво развитие, а от друга 
усилията на политиката за сигурност в отношенията 
човек – околна среда се насочват към създаване на 
работеща система за овладяване и преодоляване 
на различни по произход  бедствия и аварии чрез 
активното съдействие на образованието. Напосле-
дък нашето общество все по-често си служи  с по-
нятията  сигурност, национална сигурност, между-
народната сигурност. То привикна към тях, започна 
да разглежда повечето, да не кажем всичките си 
проблеми, пречупвайки ги през тяхната призма, ето 
защо образованието на обществото по отношение 
на  всички аспекти  на националната ни сигурност в 
т.ч. екологична сигурност се превръща в негова при-
оритетна задача. Образователната  система тряб-
ва да отговори на бързо променящите се работни 
пазари, напредъка в технологията, урбанизацията, 
миграцията, политическата нестабилност, влоше-
но състояние на околната среда, демографските 
предизвикателства, както и растящите заплахи за 
мира и сигурността.

Образованието се осъществява в целенасо-
чено организирана система, която дава основание 
то да се изследва като стратегия, която трябва да 
отговори на три основни въпроса : какви да бъдат 
крайната цел и очаквани резултати, какви да бъдат 

пътищата в тях и какви ресурси са необходими за 
постигането им.

Концепцията (от лат.conception – разбиране за 
/на системата) е структуриран начин за разбиране, 
обяснение, тълкуване на даден обект, явление или 
процес т.е. основна (отправна) гледна точка към 
въпроса, съдържаща водещата същностна идея за 
разкриване на системата. Концептуалните рамки 
(теоретични рамки) са вид на междинна теория, 
която се стреми да се свърже с всички аспекти на 
изследване (цел, методология, данни, анализ). Кон-
цептуалните рамки могат да действат като карти, 
които дават кохерентност на емпиричното изслед-
ване. Те са потенциално много близо до емпирич-
ното изследване затова приемат различни форми в 
зависимост от въпроса или проблема, който се из-
следва.

Концептуалният модел е нагледно - предста-
вен модел, в който като елементи на разглеждана-
та система участват различни понятия (концепти) 
от съответната предметна област ( в настоящата 
разработка национална сигурност). В структурно 
отношение той представлява “системно обвърза-
ни понятия с различно равнище на абстрактност”1. 
Разглеждания модел на образование за екологична 
сигурност е концептуален, защото се изгражда на 
основата на стратегическо планиране, което според 
Р. Акофф е “целенасочено усилие за определяне на 
фундаментални решения и действия, които дават 
облика на една организация,  насочват и са в ос-

Резюме: Образователните системи трябва да отговарят на бързо променящите се пазари на труда, на-
предъка в технологиите, урбанизацията, миграцията, политическата нестабилност, влошаването на услови-
ята на околната среда, демографските предизвикателства и нарастващите заплахи за мира и сигурността.

Ключови думи: концептуален модел; образование; сигурност на околната среда

A CONCEPTUAL MODEL OF EDUCATION FOR 
ENVIRONMENTAL SECURITU
Phd Mariya Gyulemetova

Abstract: Education systems must respond to rapidly changing labor markets, advances in technology, 
urbanization, migration, political instability, worsening environmental conditions, demographic challenges and 
growing threats to peace and security.

Key words: conceptual model; education; environmental security
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новата на това, какво и защо трябва да се прави “, 
„процес на определяне на това къде иска да бъде 
една организация в бъдеще и как по най-добрия 
начин да се постигне мисията на организацията“2. 
Като резултат от синтеза концептуалният модел на 
общата образователна стратегия обосновава една 
друга образователна парадигма, която се основава 
на друга интерпретация на класически дидакти-
чески понятия ( напр. учебен предмет ), на разглеж-
дането на утвърдени в дидактиката понятия и по-
стулати в друг контекст ( напр. отношението между 
цел - пътища, съдържание, методика), както и на 
въвеждането на нови понятия ( напр. предметна 
образователна система, културно - образователна 
среда, ОПОС). По този начин се разкриват нови из-
мерения на образованието, разкриват се възмож-
ности за вземане на решения с ново качество при 
планирането.(виж прил.1)

Концептуалният модел на общата предметна 
образователна стратегия според Р. Гайтанджиева3 
се състои от три взаимнообуславящи се части, кои-
то разкриват нейната същност в три плана: съдър-
жателен - своеобразен конструкт от решения за 
обучението - дългосрочна визия, априори предпо-
лагаща ефективност; функционален - стадиите през 
които преминава пълният цикъл на стратегическо-
то управление с участието на различни субекти; ме-
тодологически ( технологичен ) - начинът по който 
се изработва една обща предметна образователна 
стратегия.

Моделите в науката винаги се свързват със 
сложни системи, както е в нашия случай, защото 
както бе отбелязано образователната система е 
“сложна, динамична система и отворена”. По този 
начин се съставят инвариантните признаци на всяка 
стратегия и специфични признаци на образование-
то като феномен, от което следва изводът, че обща-
та предметна образователна стратегия ( ОПОС) като 
“инструмент“ за управление е продукт на интердис-
циплинарен синтез ( социално управление и дида-
ктика). В нашият случай стратегическият модел има 
следните специфични признаци (виж фиг.1).

Стратегията като “инструмент“ за управление 
трябва да намери най-ярко приложение в теорията 
за учебните програми. Изхожда се от разбирането 
,че учебната програма е документ, в който се про-
ектират стратегически решения, то необходимостта 
от ясно формулирани цели при моделите за обуче-
ние чрез използване на иновативни методи се пре-
връща в гарант за успешна реализация на стратеги-
ческите решения .

Изработването на една стратегия на образова-
нието според Р. Гайтанджиева предполага изпълне-
нието на няколко основни етапа:

Първи етап – включва 3 стъпки : задълбочено 
проучване на системата; анализиране и оценяване 
на факторите на средата и открояване на постиже-
нията на проблемите.

Втори етап – конструиране на варианти на 
стратегия чрез: формулиране на стратегическа цел; 
търсене на пътища и генериране и дискутиране на 
алтернативи по трите основни въпроса на стратеги-
ческия конструкт; извеждане на приоритети, необ-
ходими с ресурсно осигуряване.

Трети етап – разработване на т.нар. ком-
плексна програма и избор на вариант, съобразно 
определени критерии.

Системата за национална сигурност и оценя-
ването на средата според мен  непрекъснато се 
изследва от учени в областта, като се очертават 
проблемите и се предлагат варианти на пътища 
за решение, затова приемам че по първият етап от 
стратегията в областта на  сигурността се работи  
ползотворно. Трябва да се каже обаче ,че през по-
следните години сигурността се трансформира от 
различни проблеми като все повече изпъкват тези 
с екологичен (природен и антропогенен) произход, 
ето защо усилията на политиката за сигурност в от-
ношенията човек – околна среда се насочват към 
създаване на работеща система за овладяване и 
преодоляване на различни по произход  бедствия 
и аварии чрез активното съдействие на образова-
нието. 

Дидактико - технологическата реализация на 
образование за екологична сигурност включва:

l Цели и съдържателни аспекти на обучение 
за екологична сигурност 

l Ресурсно осигуряване 
l Характеристика на технология на обучение 

за екологична сигурност 
Според В. Шивачева „ проблемът за целите е 

с основополагащо значение за всеки вид обучение, 
защото те определят учебното съдържание, форми-
те ,методите и останалите компоненти на учебния 
процес“. Пак според В. Шивачева“ учебните цели и 
резултатите от тях са взаимно свързани“4.

 Анализът на педагогическата и методическа 
литература показва широта на възгледите за целите 
на обучението в плуралистичното общество. Заслу-
жават внимание опитите за ранжиране на целите, 
детайлизирането и конкретизирането им в таксо-
номическите модели на Б.С. Блум, Дж. Равен, Дж. 
Гилфорд и др.

Целите на обучението по даден предмет/
дисциплина във висшето училище  са свързани с 
образователно – възпитателните цели, заложени 
в  Закон за висше образование  и се конкретизират 
в учебна  документация -  учебни планове, учебни  
програми, учебници, учебни помагала. Съобразно 
стратегия на образование  за качествено образова-
ние основната цел в учебна програма по дисципли-
на „Екологична сигурност и устойчиво развитие“ за 
бакалаври и магистри е „ да подготви  висококва-
лифицирани, профилирани специалисти, които да 
организират и управляват екологична сигурност и 
устойчиво развитие на  националната сигурност на 
България“5

В модела за образование целта се свързва 
с формиране на култура за екологична сигурност 
като част от културата за национална сигурност.

Ресурсното осигуряване включва: норматив-
ни, човешки, информационни и други . В учебния 
процес по дисциплина „Екологична сигурност и 
устойчиво развитие“ се използва главно информа-
ционно осигуряване от автор - М.Гюлеметова по 
всички разглеждани екологични проблеми  с при-
роден  и антропогенен произход.

Създаването на образователна среда на първо 
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Фиг. 1. Стратегически модел на образование за екологична сигурност

място изисква концепция относно учебната среда. 
Целта е тя да бъде по-различна и да дава възмож-
ности за по-добър контакт между обучаем и обу-
чаващ ,както и  специалисти  от други области, за 
работа в екип или изнасяне на обучението извън 
територичта на образователната институция. 

Материално - техническото обезпечаване на 

учебния процес в насока осигуряване на по-голямо 
разнообразие от материали в т.ч. мобилна техника 
е необходимо и доказано ефективно условие. Това 
е предпоставка за създаване на положителна мо-
тивация за практико - приложна дейност - предва-
рително проучване на нагласи, интереси и способ-
ности с цел постигане на резултатност.
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Фиг.2. Модел на образование за екологична сигурност

 Дидактическите параметри на образователна-
та среда включват  избор на подходящи форми и 
методи на обучение, осигуряващи активна позиция 
на обучавания (проблемно – ситуационни методи). 
Работата в екип създава предпоставки за излиза-
не извън рамките на традиционното обучение и 

използване на реформатоското начало, каквито са 
изискванията на Стратегия за развитие на висше об-
разование.

Целевият компонент на технологията е свър-
зан с мотивирането, което поради своята слож-
ност се осъществява съобразно конкретни задачи 



29

Главна цел: Да формира култура за екологична сигурност като част от общата култура за национална 
сигурност
Подцели:
	Да обогатява и допълва специализираната подготовка на студенти със  знания и умения по овладяване 

научните основи на екологична сигурност .
	Да създава условия за формиране на нагласи, които да станат мотив и критерий за разумна дейност в 

природна и обществена среда  .
	Да съдейства за формиране на компетенции и модели на поведение за изучаване и приложение на 

екологична сигурност .
	Да формира ценностна ориентация за  екологична  сигурност и устойчиво  развитие.

Фиг.3. Ядро на целите за образование за екологична сигурност

в учебния процес. Изисква се добро познаване  и 
преработка на учебната документация с цел осигу-
ряване на по-висока активност и самостоятелност в 
учебния процес. Необходимо е съобразяване с ин-
телектуалния и  практически потенциал на аудито-
рията с цел създаване на интерес и разгръщане на 
творческите търсения на обучаемия.

Креативността е важен структурен  компонент, 
свързан с предразположеност към творчество, 
което съществува потенциално във всеки индивид 
и всяка възраст, затова стимулиранато й чрез про-
блемно - ситуационни методи на обучение е важно 
условие за качествено иновационно образование.

Сложното съотношение между информираща-
та и формиращата функция на обучението в съвре-
менните условия засилват единството и взаимната 
обусловеност на образователни, възпитателни и 
развиващи цели като равнопоставени.

Усвояването на знания се свързва със систе-
мата научни и технологични знания за факти,поня-
тия,закони ,закономерности ,теории,методи на по-
знанието.

Усвояването на взаимосвързаните умения: ин-
телектуални, специфични, общоучебни, социални 
имат важно значение за компетентността като ин-
тегрална характеристика на съвременната личност.

Общоучебните и интелектуалните умения се 
свързват с умения за целеполагане и организира-
не на учебния труд, работа с литературни източни-
ци, извършване на логически операции за анализ, 
синтез, сравнение, обобщение, самостоятелно ус-
вояване на знания т.е. значими умения за това как 
ефективно да се учи.

Специалните умения се отнасят до уменията 
студента да общува и да прави избор. Включването 
на студентите и преподавателите в делово и емо-
ционално-ценностно общуване по време на упраж-
нения чрез използване на проблемно-ситуационни 
методи дава възможност да се усвоят редица кон-
кретни умения за комуникация, работа в екип, съ-
трудничество в различна среда и др.

Учебното съдържание е важен компонент в 
процеса на обучение, който се определя от него-
вите цели и задачи. Засилването на прагматичните 
и екологични аспекти на учебното съдържание е 
същностната черта на образование за екологична 
сигурност, но е добре да се отразява в достъпна сте-
пен и логиката на дадената наука, да се изгражда 
стройна и достатъчно адаптирана към възрастови-
те особености система от фундаментални и прак-
тико -приложни знания и умения.

Заключение

Предложеният модел е само един от въз-
можните варианти за образование за екологична 
сигурност, но като всяка  идея носи белезите  на 
реформаторство и напредък . Той е субективен и 
обективен (отразява най-съществените свойства 
на системата) Изработването му се извършва въз 
основа на :

1. Изведени постановки относно теоретиче-
ските, дидактически  и методически аспекти за об-
разование за екологична сигурност и съвременните 
идеи за  стратегия на образованието.

2. Идеи  на автора по проблема.

1  Узунова, Ю.,Б. Василева. Приложни маркетингови изследвания. Ромина,2003
2 Акофф, Р. Планирование будещего корпорации. Прогрес,М.,1985
3 Гайтанджиева, Р. Стратегия на географското образувание в средното общообразователно училище при новите реал-

ности. Анубис, С, 2000
4 Шивачева,В. Личностноориентирано обучение,изд.ЕКС-ПРЕС,Габрово,2011
5 Гюлеметова,М. Учебна програма за екологични аспекти и устойчиво развитие на национална сигурност.
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Меката сила във вънишната политика  
на Русия

Вяра Петкова

Русия остава регионална сила, въпреки че нейна-
та икономика се подобрява, все още се нареж-
да значително по-ниско от тези на Съединени-

те щати и Китай. Тази ситуация изисква гъвкавост на 
руската международна политика и използване на 
нови методи за постигане на външнополитическите 
цели и оказване на глобално влияние. Руската фе-
дерация и Западния сват живеят в различна реал-
ност, в която всеки иска да предаде на света своята 
собствена истина и собствените си виждания. Мно-
го от хората в Русия през последните години започ-
ват да вярват, че нацията им съществува в същата 
реалност като Запада, но събитията в Украйна про-
менят нагласата им, оказвайки се точно обратното. 

Руският президент Владимир Путин е на върха 
на списъка „Най-влиятелните хора в света“ на спи-
сание Форбс1  за четвърта поредна година, нещо 
което може само да ни накара да се замислим, 
какво би използвал някой за да бъде „най-влиятел-
ния чоек в света“, поне  съгласно медиите. Думата 
„влияние“ означава способността да оказваш въз-
действие върху характера, развитието или поведе-

нието на някого или нещо.2  Това влияние, обаче e 
зашеметяващ завой за президента на Русия, който 
е показател за това колко бързо оценките за един 
лидер и неговата страна могат да се променят, въз 
основа на начина по който увеличават и използ-
ват влиянието си.  Умението да указваш влияние е 
компонент на „меката сила“, способността да при-
вличаш други чрез дипломация и непринудителни 
методи.

През 2016 г. британска агенция дава на Русия 
високи оценки за ангажираността й с разрешаване-
то на глобалните проблеми и влиянието й в меди-
ите.3 По този начин Русия прави своя дебют в кла-
сацията на 30-те най-влиятелни страни в света по 
отношение на „меката сила“, съставена от британ-
ската фирма PR Portland Communications. Позицията 
на държава в списъка зависи от способността ѝ да 
влияе на други страни чрез своята култура и цен-
ности на гражданското общество. Докато Русия зае-
ма само 27-мо място в класирането на Soft Power 30, 
това е крачка напред в сравнение с 2015 г., когато 
Русия изобщо не е била включена в списъка. 

Резюме: Целта на настоящия доклад е да даде кратко обяснение на термина „мека сила“, да се про-
следи развитието ѝ, характерните черти и разбирането за „мека сила“ в Русия, стъпвайки върху историята, 
народопсихологията, икономиката и съвременната международна обстановка. Да бъдат посочени основните 
институции, чрез които правителството на Руската федерация упражнява „мека сила“. Целта с използваната 
литература бе да се посочи достоверно мението на самата Русия, за което са изпозлвани материали от по-
литици като Владимир Путин, Дмитрий Медведев и публикации в руски медии и Външното министерство на 
федерацията. За да се даде обективна оценка фигурират немски, великобритански и други западни източни-
ци, като The Royal Institute of International Affairs, USC Center for Public Diplomacy и други, подробно описани в 
библиографията.

SOFT POWER IN RUSSIA’S FOREIGN POLICY
Vyara Petkova

Abstract: The purpose of this paper is to give a brief explanation of the term “soft power”, to trace its 
development, characteristics and understanding of “soft power” in Russia, taking in consideration the history, 
psychology of the nation, economy and the contemporary international environment. To specify the main institutions 
through which the government of the Russian Federation exercises “soft power”. The aim of the literature that was 
used is to point out Russia’s true stance, using materials from politicians such as Vladimir Putin, Dmitry Medvedev, 
Russian media publications and materials from the Foreign Ministry of the Federation. In order to give an objective 
assessment, German, British and other Western sources were used such as The Royal Institute of International Affairs, 
USC Center for Public Diplomacy, and others detailed in the bibliography.
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 „Твърдата сила“, както я нарича Джоузеф Най, 
бивш декан на Училището за Управление на Джон 
Ф. Кенеди в Харвардския Университет, е традицион-
ният инструмент за нацията да упражнява волята 
си4. В съвременния свят държавите все още водят 
войни, а това е така наречената „твърда сила“. Това 
може да се опише, като принуждаване на друга 
страна по военен или икономически начин да из-
пълни това, което желаете. Съвременната между-
народна обстановка, обаче изисква намирането на 
алтернативни начини да прокараш желаната от теб 
политика в други страни, като популяризиране и 
увеличаване на привлекателността на културата на 
дадена страна, политическите й идеали, разглежда-
нето й като легитимна в очите на другите,  най-вече 
да накараш другите да искат това, което ти искаш.5

Един от механизмите на „меката сила“ е пуб-
личната дипломация. Съгласно Центъра за Публич-
на дипломация към Университетът в Южна Кали-
форния, публичната дипломация цели да разгра-
ничи правителствените информационни дейности 
на територията на други страни от термина „про-
паганда“.6 Публичната дипломация широко се раз-
глежда като прозрачното средство, чрез което една 
суверенна държава комуникира с обществеността 
в други страни. Целенасочено разпространява ин-
формация и влияние върху аудиторията в чужби-
на, с цел популяризиране на националния интерес 
и постигане на целите на външната политика.7  То 
може да включва образователни програми за об-
мен, международни програми, езиково обучение, 
културни събития, радио, телевизия и интернет сай-
тове. Целта е да се прожектира имиджа или репута-
цията на дадена страна върху друга, за да повлияе 
на обществените й нагласи.

За пръв път в руското политическо простран-
ство думата „мека сила“ е използвана от прези-
дента Владимир Путин в статията му за външната 
политика „Русия и променящият се свят“, публику-
вана през февруари 2012 г. Терминът се използва 
чак през 2012 г., защото традиционно  Руската поли-
тика има различно разбиране за приложението на 
„меката сила“. Историята на „меката сила“ на Русия 
започва преди векове с езика, културата, музиката 
и религията, но за разлика от Съединените щати, 
които смятат, че нейните ценности за свобода и де-
мокрация имат универсална приложимост, ценно-
стите на Русия традиционно са насочени вътрешно, 
към обединяване на нацията и на нейния народ. 
Още по времето на Съветския съюз, страната има 
отличен опит в работата с чужди общества и подоб-
на политика е била използвана, но в съвременната 
международна обстановка терминът „мека сила“, 
взаимстван от Съединените Щати, за Русия означа-
ва нещо по-различно и обхватно от пропаганда. Пу-
тин дава своето тълкуване на „меката сила“, което 
става определящ термин за всички, които работят 
в тази област. Както посочва Путин, „Меката сила 
е набор от инструменти и методи за постигане на 
целите на външната политика без използването на 
оръжия, чрез използване на информация и други 
начини за влияние“.8 

Редно е да се замислим какво провокира Ру-

сия да разшири концепцията за използване на „ме-
ката сила“. Както повечето страни в съвременното 
общество и тя желае мирно разрешаване на между-
народни конфликти, но „меката сила“ не се използ-
ва единствено за дипломатическо разрешаване на 
междудържавни проблеми. 

През 90-те години Русия е изправена пред 
трудни социални и икономиески проблеми. Нача-
лото на използването на „мека сила“ през 90-те го-
дини има конкретна цел: привличане на междуна-
родни инвестиции. С икономика в размирици, по-
качваща се инфлация, изключително ниска произ-
водителност и спад на реалните доходи за руските 
граждани. През 1999 г. Путин отбелязва, че общият 
обем на преките чуждестранни инвестиции в Русия 
възлиза на едва на 11,5 млрд. долара, докато Ки-
тай получава 43 млрд. долара чужди инвестиции.9 
Основният фактор за началото на „меката сила“ в 
Русия е икономически, желанието за привличане на 
чуждестранни инвестиции с цел модернизиране на 
страната. През 2012 г. вече има видими резултати 
и чуждестранните инвестиции възлизат на 55млрд. 
долара, но Министърът на икономическото разви-
тие Алексей Улюкаев, обяснява, че има още какво 
да се желае, защото БВП на Русия  в някои години 
нараства само с 1%, а месечният растеж понякога 
е нулев.

„Меката сила“  цели създаване на по-привле-
кателен образ на страната. Изключително негатив-
ният образ на Русия в чужбина все още оказва не-
гативно влияние на инвестициите в страната, казва 
премиерът Дмитрий Медведев. „Инвеститорите все 
още имат ирационален страх да работят в Русия“, 
пише Медведев. „И те също имат напълно обясни-
мо недоверие на публичните институции. Най-тъж-
но от всичко е, че това включва правната система“10.

Постсъветска Русия била обречена да същест-
вува в „самота“ поне още десет години и през този 
период да си изясни източниците на своята сила 
и влияние в света. В съвременното общество Ру-
сия не може да „продава“ навън политическата си 
система и да я направи привлекателна, така както 
през съветските години, заради начина по-който 
света вижда определени аспекти на руската дър-
жава. Може, обаче да използва начина, по-който 
обществеността я вижда, като продава военните си 
постижения, оръжия, метали и т.н. Вътре в страна-
та обаче, „меката сила“ се използва за постигане на 
единство на обществото, за обединение на наци-
ята, „продавайки“ изкуството, културата, кухнята, 
традициите, стъпвайки върху народопсихологията 
и идеята, че Русия е „уникална“, различна от всич-
ки останали народности. Благодарение на това се 
„продава“ и политическата система в страната. В 21 
век част от обществото иска доближаване до Запа-
да, за това „меката сила“ е основен инструмент за 
влияние на правителството вътре в страната.

Русия разбира необходимостта от „мека сила“, 
за да успее да се бори, за да се смята за един от 
основните полюси на сегашния свят. Защото много-
полюсният свят е в процеса на формиране и, разби-
ра се, има различни играчи, които ще се опитат да 
играят ключова роля. Русия също иска това. Прези-
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дентът Путин вижда меката сила като част от този 
„арсенал“, но отива по-далеч. За него „меката сила“, 
както е описано в статията „Русия и променящият се 
свят“, е част от няколко „лостовете на влияние“, кои-
то Русия може да използва.11 За разлика от повечето 
западни концепции за мека сила, в което привлича-
нето на дадена страна е ключът към постигането на 
желанието й, Путин вижда „меката силата“ като вид 
„отбранителна“ сила, инструмент за геополитиче-
ски контрол, упражняван главно от правителството 
и според него други нации използват своята „мека 
сила“ и публична дипломация, за да се намесват 
във вътрешните работи на Русия. 

В концепцията за външна политика на прези-
дента Медведев12 се посочва, че Русия чрез пуб-
лична дипломация „ще търси своето обективно 
възприятие в света, ще развие собствените си ефек-
тивни средства за влияние на информацията върху 
общественото мнение в чужбина“, и се подчертава, 
че  ще предприеме „необходимите мерки за от-
блъскване на информационните заплахи за нейния 
суверенитет и сигурност“. Русия вижда „меката 
сила“, не само като средство за привличане на дру-
ги страни с цел получаване на това, което искаш, а и 
като отбранителна. 

Русия познава всички измерения на меката 
сила благодарение на собствения си исторически 
опит и е добре запозната с концепцията дадена 
страна да използва „меката си сила“ за да се на-
месва във вътрешните работи на друга, нещо кое-
то руснаците желаят да предотвратят. Понятието 
„външна политика“ на Путин за 2013 г., въпреки че 
отбелязва значението на „меката сила“, също изра-
зява недоволството си от незаконното използване 
на мека сила: „нарастващата глобална конкуренция 
и нарастващият кризисен потенциал понякога съз-
дават риск от разрушително и незаконно използва-
не на „мека сила“ и концепциите за правата на чо-
века, с цел оказване на политически натиск върху 
суверенни държави, за да се намесват в техните въ-
трешни работи, да дестабилизират политическото  
положение, да манипулират общественото мнение, 
включително под претекст за финансиране на про-
екти в областта на културата и правата на човека в 
чужбина.“13

Американската „мека сила“ изтъква привле-
кателността като ключов елемент, докато руската, 
влиянието. Бидейки силно централизира страна 
руската публична дипломация вижда указването 
на влияние върху чуждо мнение, като крайна цел, 
като същевременно подчертава необходимостта от 
спазване политическата рамка, изложена от прави-
телството. Резултатът от американското използване 
e, обяснява Путин,  „за съжаление тези методи се 
използват твърде често, за да се развиват и прово-
кират екстремистки, сепаратистки и националис-
тически нагласи, да манипулират обществеността 
и да водят пряка намеса във вътрешната политика 
на суверенните държави.“14 В очевидни усилия да 
противодейства на това, което Путин вижда като 
„информационни заплахи“ – усилия от други стра-
ни да злоупотребяват със своята мека сила - руският 
парламент, през ноември 2012 г. приема закон, из-

искващ дейността на всички НПО в Русия да се реги-
стрират като „чужди агенти“, ако получават чуждес-
транно финансиране.15

Руското правителство твърди, че когато из-
ползва „мека сила“ просто копира инструментите и 
техниките, които самият Запад счита за легитимни, 
като например насърчаването на демокрацията в 
Русия и постсъветските държави. Основната цел на 
европейската политика е да създаде съюзни държа-
ви и да ги насърчи да модернизират своите иконо-
мически и социални политики по начин, който  хар-
монизира с модела на ЕС.16 За тази цел ЕС използва 
„мека сила“, за да се опита да укрепи гражданските 
общества в тези страни. Въпрос от особен интерес 
е дали „мекото“, невоенно влияние на Русия в по-
стсъветския регион и в Европейския съюз, било то 
руски чуждестранни медии като телевизионния 
оператор Russia Today или медийната платформа 
Спутник, разширяването на неформалните финан-
сови мрежи или финансирането и подкрепата на 
леви и десни популистки партии и организации в 
ЕС, представлява допълнителен „аспект“ на хибри-
дната война.17 Масово руската политика към Украй-
на през 2014 г. се определя като хибридна война, 
а руснаците виждат събитията, като прилагане на 
„мека сила“, по същия начин, по който го прави и 
Запада и следователно нищо лошо. Това е наглед-
ното доказателство за разликата в начина, по който 
Западът и Русия разбират „меката сила“ и публична 
дипломация. От гледна точка на руската политика 
за сигурност тогава разширяването и прилагането 
на хибридни средства и „меки сили“ е преди всичко 
реакция на натиска на Запада върху Русия и позици-
ята на Русия в постсъветското време, използване на 
Западните инструменти и методи. 

В киното, телевизията и медиите в Западния 
свят, Русия има изключително негативен образ, 
свързван с агресия, корупция и престъпност. Русия 
използва различни средства за да го промени раз-
пространявайки целенасочена информация. Сегаш-
ната структура на държавната дипломация в Русия 
се различава в много отношения от тази на Съеди-
нените щати. Основната разлика е, че тя не е част от 
Министерството на външните работи. Нейният цен-
тър се намира в Кремъл, под ръководството на пре-
зидента на Руската федерация. Системата на Русия 
за публична дипломация се състои от отделни ор-
ганизации и агенции, които докладват на Кремъл и 
носят посланието на Русия към света, но които поч-
ти нямат връзка помежду си, Россотруднчиество18, 
РИА Новости, Russia Today, Фондация „Руский Мир“, 
радио „Гласът на Русия“, Международният диску-
сионен клуб „Валдай“, Фондът за публична дипло-
мация - Александър Горчаков и Russia Beyond the 
Headlines, преследват своите мисии относително 
независимо.

Руската „мека сила“ е сравнително нова кон-
цепция. Терминът е добре познат след разпадане-
то на Съветския съюз, но активното му внедряване 
според много изследователи започна едва през 
2000-те години, след създаването на федералната 
агенция Россотрудничество.  Според официалния 
си сайт Россотрудничество има цел да изгради в 
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чужбина обективното представяне на съвременна-
та Русия, нейния материален и духовен потенциал 
и съдържанието на вътрешния и външния полити-
чески ход на страната.19 Днес Россотрудничество е 
представено в 80 държави по света от 95 предста-
вителства: 72 руски центрове на науката и култура-
та в 62 държави, 23 представители на Агенцията, 
които служат в руските посолства в 21 държави.20 
Приоритетът е oбщността на независимите дър-
жави (Commonwealth of independent  states), която 
включва страни от бившия Съветски съюз. През по-
следните няколко години тя открива нови клонове 
в Молдова, Азербайджан, Армения, Казахстан и Та-
джикистан. Русия, разбира се, иска да създаде свой 
кръг от страни, подобно на ЕС.

Друго използвано средство за информиране на 
международната общност е Russia Today. Междуна-
роден канал, финансиран от руското правителство, 
започнал през 2005 г. със следните пет станции: ин-
тернационален, на английски, на арабски, на испан-
ски и документален. Ранната мисия е да информи-
ра света за събитията и живота в Русия. Russia Today, 
„създава новини с предимство за зрителите, които 
искат да задават въпроси, като обхваща истории, 
пренебрегвани от основните медии, предоставя 
алтернативни перспективи за актуални събития и 
запознава международната аудитория с руска глед-
на точка за основните глобални събития.“21 Каналът 
има голяма популярност именно в  Западния свят. 
Russia Today се радва на своята най-голяма регио-
нална аудитория в Европа, повече от 36 милиона 
души седмично в 10 европейски страни, като го 
нареждат сред петте най-големи регионални но-
винарски канала, също така е сред най-гледаните 
международни телевизионни канали в САЩ.22

„Радио Коминтерн“, известно в момента като 
“Гласът на Русия“ е първата радиостанция, която 
излъчва в международен мащаб от 29-ти октомври 
1929 г. оформя имиджа на Русия по света и изтъква 
своите мнения за глобални събития.23 За влияние 

в сферата на културата и образованието се създа-
ва „Руский Мир“ през юни 2007 г. с постановление 
на президента Владимир Путин. „Руский Мир“ има 
за цел  „Популяризирането на руския език като на-
ционално наследство на Русия и важен аспект на 
руската и световна култура, като предоставя под-
крепа на програми за преподаване на руски език в 
чужбина“.24 Що се отнася до дипломация се създава 
Фонда за публична дипломация „Александър Гор-
чаков“25 по решение на президента Дмитрий Мед-
ведев на 2 февруари 2010 г. В условията на глобали-
зация на световните политически, икономически и 
социални процеси, публичната дипломация придо-
бива особено значение за ефективното развитие на 
външнополитическите интереси на Русия. Мисията 
на Фонда в това отношение е „да насърчава раз-
витието на публичната дипломация и да подкрепя 
създаването на благоприятен за Русия публичен, 
политически и бизнес климат.“26 Идеята, че Русия 
е грешно представена в чуждите медии довежда 
и до създаването на платформата Russia Beyond the 
Headlines. Русия се възползва и от световно извест-
натни компании за връзки с обществеността, като  
ПР Компанията Ketchum. Inc, която работи заедно с 
руското правителство. Що се отнася до православ-
ните страни, особено от СССР, ролята на православ-
ната църква за използване на „мека сила“ е осново-
полагаща.

В заключние може да се каже, че Русия от 
собствена гледна точка живее в същата реалност 
като Западния свят. Руските действия, които Запада 
вижда негативно, а някои категоризира за „хибри-
дна война“ (случаят с Украйна), понякога като про-
паганда, част от тях те виждат като „мека сила“. Ру-
ската федерация умело развива и използва всички 
инструменти на външната политика, стремейки се 
да бъде световна сила на международната сцена, 
да оказва влияние при решаването на глобалните 
въпроси и да разбире рамката, в която е поставена 
от западните медии и политици.
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Концепцията „Системeн оперативен 
дизайн“

полковник д-р Теодора Недева

Резюме: Разработката предоставя кратък анализ на концепцията за Системния оперативен дизайн. Раз-
глежда нейните основни компоненти и философията, върху която е изградена. 

Ключови думи: системен оперативен дизайн, система, системна логика, конкурент, взаимовръзка, ко-
мандване, операция, логистика, ефекти.

Abstract: The report presents short analysis of the concept of Systemic Operational Design. Paper considers 
the main components of the concept as well as its core philosophy. 

Key words: systemic operational design, system, system logic, concurrent, relation, command, operation, 
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Системният оперативен дизайн (СОД) е военна 
концепция на Израел от средата на 90-те годи-
ни на 20 век. Създателят й ген. Шимон Навех 

и негови сътрудници от Изследователския институт 
за оперативна теория аргументират нейното разра-
ботване с необходимостта от повишаване на ефек-
тивността на оперативното ниво на Израелските въ-
оръжени сили, оказало се според тях слабият ком-
понент във войната Йом Киппур (1973 г.). Концепци-
ята се основава на епистемологията и се представя 
като „алтернатива на класическия западен подход, 
базиран на телеологията“1.

СОД е прилагане на теорията за системите в 
оперативното изкуство. Представлява цялостен 
подход, който се стреми да рационализира слож-
ността на динамичните отворени системи чрез 
системната логика и изготвя цялостен дизайн на 
операцията, улесняващ планирането. Изисква по-
стоянно изучаване на средата с цел разбиране на 
нейните основни елементи и взаимозависимости. 
Това ще позволи своевременно идентифициране на 
появилите се промени и последствията от тях и  се-
лектиране на най-подходящия модел за действие 
чрез използване на същестмвуващи сходства (ис-
торически образци, поведенчески модели и др.) и 
подходящия за нас контекст за опериране.

Концепцията не приема стратегическите ди-
рективи като окончателни и опровергава необхо-
димостта от планиране на цялостна кампания от 
зараждането на проблемна ситуация до постигане 
на предварително дефинирано „крайно състояние”, 
тъй като средата може да се промени и дори да не 
наложи военна намеса. Същевременно предлага 
стратегическите насоки да се дискутират между 
военно-политическото ръководство и групата за 
дизайн (начело с командващия), тъй като групата 

може да разполага с по-добро разбиране на стра-
тегическия проблем предвид постоянното изслед-
ване и анализиране на средата и конкурента2 (опо-
нента). 

СОД разглежда света като система от системи, 
чиято сложност и разнообразие е трудно да бъде 
изследвано. За да предприеме смислени дейст-
вия, системният дизайнер трябва да дефинира като 
когнитивна рамка по-малка система и да изследва 
нейните независими, но взаимосвързани елементи. 
В тази връзка СОД определя системата, която ни ин-
тересува (елемент от цялостната глобална система) 
и изследва задълбочено взаимодействията и взаи-
мозависимостите на нейните компоненти, съответ-
стващи на нашата цел. Идеята е да се проучи набор 
от техни поведения3 или действия в резултат от въ-
трешни и външни влияния. Това би уледнило раз-
познаването на доминантните им характеристики и 
изучаването на възникналите противоречия. Целта 
е да се изгради познание за системната логика, кое-
то ще позволи нейното манипулиране (трансфор-
миране). В тази връзка е необходимо постоянно 
изучаване, включително чрез т.нар. „стратегически 
рейд“, предполагащ „впръскване на енергия”4 в сис-
темата, за да я провокираме към действие - по този 
начин тя разкрива своята форма, намерения, начи-
ни на противодействие, нови взаимодействия и т.н., 
което може да подпомогне избора на подходящия 
контекст за планиране и провеждане на операция.

  Процесът на системния оперативен дизайн 
се състои от няколко набора задълбочени изслед-
вания, групирани в два основни компонента: оф-
ормяне (рамкиране) на системата и оформяне на 
операцията. Те съдържат няколко взаимосвързани 
под-компонента, водещи от общото към частното и 
от абстрактното към конкретното, които съдействат 
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при  оформяне на крайния дизайн. Резултатите от 
всеки компонент осигуряват основа за следващия.

Оформянето на системата е насочено към 
осмисляне (рационализиране) на контекста на про-
блема, очертан в общи линии от стратегическите 
директиви. На практика процесът дефинира систе-
мата за изучаване и за въздействие с цел послед-
ващото й трансформиране в наш интерес. Проучва 
настъпилата в нея промяна и как тя се отразява вър-
ху системата. 

Системното рамкиране поставя началото на 
логическата аргументация и създава теория, коя-
то служи като когнитивна карта на връзките между 
елементите, възлите и управляващите звена. 

За целта се изследват:
l промяната, поставила под въпрос предиш-

ния дизайн и налагаща преоформяне/прерамкира-
не на системата (какво е новото, защо се е появило 
в специфичното време и какви могат да бъдат 
отраженията му върху бъдещи операции);

l ново появилият се контекст (изследва логи-
ческите насоки в появилата се система и диферен-
цира различията с предишните);

l конструкта на стратегическите наративи 
(фокусира се върху потенциалното значение на 
уникалните събития и обстоятелства в новия 
контекст – напр., съществуващи връзки между 
управленски структури, функции и организации);

l системните насоки (несъответствията 
между насочеността на системата и предполага-
емото й крайно състояние; потенциала за тран-
сформация на системата чрез военна операция);

l предизвикателствата (когнитивните праз-
ноти и културните различия, които възпрепят-
стват разбирането на новите характеристики и 
изучаването на средата). 

Резултатът от оформянето на системата е кон-
цептуална рамка, която очертава целта на система-
та и осигурява разбиране на появилия се контекст, 
провокирал необходимостта от нов дизайн.

Основният под-компонент на процеса на офор-
мяне на системата е обосновката на конкурента –  
това е най-критичната стъпка, тъй като на практи-
ка идентифицира проблема. При нея се провежда 
разузнавателен синтез на конкурентната система, 
като се изследват широк спектър от елементи, чи-
ето взаимодействие създава нейната уникалност, 
включително: 

l действащите лица, връзки, структури и ор-
ганизации, които се нуждаят от доизучаване (начи-
ните, по които различията между конкурентна-
та и собствената система затрудняват изучава-
нето и разбирането на опонента, вкл. как подобни 
затруднения са били преодолявани в миналото и 
какви са били последствията от тяхното игнори-
ране); 

l конкурентната култура (вътрешни и външ-
ни източници; историческите корени на култур-
на идентичност и мощ, които формират конку-
рентните стратегия и тактики; източниците 
на свойствени противоречия и как те могат да 
бъдат използвани от нас);

l конкурентната икономика (икономическа-
та динамика на конкурентната икономическа сис-

тема; идентифицира ключови играчи, институ-
ции и връзки);

l конкурентната социална система (нейните 
организационни и културни насоки; определя из-
точниците за саморегулация, които ще се появят, 
ако установената система претърпи срив);

l конкурентната стратегическа система (при-
родата на конкурентната стратегия по отноше-
ние на социалната, икономическата и културната 
система, както и връзките между стратегически-
те функции – намиране на жизненоважните връз-
ки; проучва необходимите условия за провокиране 
на противоречия между конкурентната страте-
гическа и оперативна система); 

l конкурентните командване и обучение (на-
чина на структуриране на системата за обучение 
и действие; ключови концепции за организиране 
на командната система и принципите на нейно-
то функциониране, слабите звена в работата й и 
пропуските в информационния обмен, които мо-
гат да бъдат използвани); 

l логистика (начините за съхранение от кон-
курента на потенциалните енергийни източници; 
организационните характеристики, структура и 
жизнено важни компоненти, вкл. които могат да 
бъдат използвани от нас); 

l система за оперативен маньовър (ново поя-
вилите се оперативни модели и начините за про-
тиводействие срещу тях).

 Резултатът е разбиране на факторите, жизне-
но важните структури и ключови връзки, съставя-
щи конкурентната система, на която се стремим да 
противодействаме.

Вторият под-компонент - командването, изис-
ква внимателна преценка на собствените команд-
ни структури на фона на конкурентните. Проучва се 
тяхната ефективност и евентуалната необходимост 
от модификация - прецизираният отговор на про-
блема може да изисква адаптиране на съществу-
ващите командни структури, за да се минимизират 
възможните противоречия между съществуващата 
и предпочитаната командна структура. 

Изследват се четири подсфери: 
l командването (кое може да наложи рефор-

миране на съществуващия команден модел);
l външните командни взаимовръзки (стра-

тегически, коалиционни, невоенни, които могат 
да повлияят върху операцията);

l оперативната командна система (съпоста-
вя съществуващата командна структура и необ-
ходимата за операцията); 

l организационните последствия (потенци-
алните проблеми/капани, конфликти и възмож-
ности за развитие на командната система на 
база на присъщите й йерархични навици).

Резултатът е предложение за командна струк-
тура, която е балансирана за действие и подпомага 
изучаването на средата, опонента и собствените 
възможности.

Третият под-компонент - логистиката, изслед-
ва потенциала на наличната логистика и инфра-
структура, както и необходимостта те да бъдат ра-
ционализирани в съответствие с новия дизайн. 

Има три под-сфери на изучаване: 
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l стратегическа мобилизация (връзките 
между националната логистична система и не-
обходимата за операцията; възможностите за 
поддръжка на кампанията; предизвикателства-
та, провокирани от противниковата логистична 
система и необходимите промени в собствената; 
уникалните характеристики на кампанията, кои-
то може да наложат промени в собствената);

l стратегическо и оперативно развръщане 
(гражданската инфраструктура със значение за 
кампанията; съответствието на логистичната 
система с времевите и пространствени изисква-
ния на кампанията и оперативна поддръжка);

l поддръжка на силите. 
Резултатът е разбиране на уникалните предиз-

викателства, произтичащи от кампанията и иденти-
фициране на тяхното значение. Това осигурява ус-
ловия за втория основен компонент на системния 
оперативен дизайн, а именно - оформяне на опера-
цията. 

Оформянето на операцията разглежда раз-
личията и противоречията в системата, за да се по-
влияе върху нея. На практика – разполага силите в 
пространството и времето и осигурява рамката за 
прилагане на ключови идеи за провеждане на опе-
рацията, вкл. за оперативен маньовър и за прово-
киране на действие, подпомагащо изучаването на 
системата (напр.  предварителен удар, който ще 
провокира реакцията на системата и ще  дефинира 
средата). 

Рамкирането на операцията е предназначено 
да се справи с проблемите, произтичащи от конку-
рентната система. 

Има пет подсфери за фокусирано изследване: 
l крайно състояние (как ще изглеждат 

собствените сили при постигане на стратегиче-
ската цел, напр. при разрушаване на конкурентна-
та система); 

l пространствена постановка (подрежда ма-
невриращите сили в пространството; определя 
логическите оперативни граници); 

l времева постановка („разставя” маневри-
ращите сили във времето; оценява необходимите 
условия за реализиране на крайното състояние и 
времевата рамка); 

l развитие на проблема (проблемите и огра-
ниченията, които могат да повлияят върху опе-
рацията; разпознава и намалява „търканията”; 
осигурява командни механизми за идентифицира-
не и решаване на проблемите); 

l оперативен маньовър (осигурява действе-
ното изучаване). 

Резултатът от процеса на оформяне на опера-
цията е изготвяне на план за действие, който може 
да разруши конкурентната система, да осигури 
постигане на крайното състояние и впоследствие – 
стратегическата цел.

Рамкирането на операцията има два подком-
понента – оперативни ефекти и форми на функцио-
ниране.

Оперативните ефекти определят необходи-
мата оперативна форма за постигане на желаните 
и необходими условия на всяка фаза на бъдещата 
операция и крайното състояние. На фокусирано из-

следване се подлагат:
l логическите функции (начините за органи-

зиране и оформяне на операцията, за да се постиг-
нат синергизъм и допълнителни ефекти); 

l взаимовръзка „крайно състояние – маньо-
вър“ (осигурява съответствието между маньо-
въра и допълнителните ефекти за постигане на 
крайното състояние);

l взаимовръзка „конкурент – маньовър“ 
(планът за маньовър трябва да доведе до шок в 
конкурентната система - идентифицира тези 
елементи от нея, които притежават потенциал 
за саморегулация и могат да се окажат трудни за 
разрушаване);

l взаимовръзка „планиране – внезапна по-
ява“ (откроява различията между абстрактния 
конкурент, разработен чрез дизайна, и действи-
телния; изисква се проактивно изследване на ди-
намиката на конкурентната система);

l взаимовръзка „крайно състояние – систе-
мен шок“ (открива възможната контра-продук-
тивност от внасяне на шок в конкурентната сис-
тема и постигането на желаното от нея крайно 
състояние). 

Резултатът от оперативните условия е разра-
ботване на необходимите ефекти и постигане на 
крайното състояние.

С формите на функциониране започва прехо-
да от дизайна към планирането. Този етап „превеж-
да” създадената концептуална логика във физиче-
ско действие под формата на задачи. Движи се от 
абстрактното към конкретното чрез открояване на 
противоречията между доктриналните и историче-
ските образци (шаблони) и провокираните от ново 
появилия се контекст. 

За целта се изследват:
l противоречия между оперативните усло-

вия и съществуващите шаблони (как уникалните 
характеристики на текущия контекст могат да 
провокират нови оперативни образци, за да се по-
стигнат желаните оперативни условия);

l противоречия между доктриналните поста-
новки и появилите се оперативни предизвикател-
ства (опциите извън доктриналната цел, които 
могат да се окажат по-релевантни при противо-
поставяне с конкурента); 

l разполагане на формите на функциониране 
в пространството и времето (най-добрите опера-
тивни образци, които синергизират ефектите на 
маньовъра и не-маневрените елементи във вре-
мето и пространството - могат да се приложат, 
ако съществуващите преди това се окажат не-
подходящи);

l съвместимостта. 
Резултатът е модел на операцията, който си-

нергично комбинира всички сили по най-подходя-
щия начин за противодействие на появилия се кон-
текст. 

СОД в голяма степен разчита на интуицията, 
особено при предварително очертаване на модела 
и при търсене на смущения в очакваните поведен-
чески образци на конкурента, които водят до вне-
запни промени в неговата системата. За да се избег-
не подвеждащата страна на интуицията, концепци-
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ята налага дискусионния подход и екипната работа.
СОД има немалко критици, особено в периода 

на разработването ѝ (1995 - 2005 г.), които не прием-
ат нейните терминология (напр. „рационализиране 
на конкурентната система“, „културна различност“ 
и др.) и методология, възможностите за дискути-
ране на стратегическите директиви между поли-
тическия и военния апарат, визираните опции за 
дезорганизиране/дебалансиране на противникова-
та система (вместо унищожаването ѝ) и т.н. Въпреки 
това концепцията еволюира (може да се срещне и 
като Системно изследване на дизайна), изучава се 
и частично навлиза (2006 - 2012 г.) в редица воен-
ни институции в Западна Европа и САЩ (вкл. в Съв-
местното командване на силите - JFCOM, Команд-
ването на силите за специални операции – SOCOM, 
Стратегическото командване – STRATCOM, Школата 
за перспективни военни изследвания – SAMS и др.). 

След 2013 г. основите на СОД се изучават ос-
новно в Израел5. В центъра се поставя разбиране-
то, че за да бъдеш релевантен на бъдещите войни, 
трябва да си способен да отидеш „отвъд доктрини-
те” – да разчупиш/да разрушиш установените моде-
ли на мислене, на разбиране, на организация и т.н., 
което предоставя свобода да промениш условията 
за действие. Познанието насърчава познанието, 
самокритиката води до самообучение, то от своя 
страна – до само-организация, чиято кулминация 
е само-изграждане. Дори най-добрата стратегия с 
течение на времето в определена степен губи реле-
вантност, което води до несъответствие между на-
шите възприятия за света и самия свят. Предизвика-
телството е не да се опитаме да го предотвратим, а 
да го използваме, за да си обясним какво и защо се 

случва и дали процесът на поява на несъответствие 
при нашите опоненти е по-ускорен. 

Концепцията „Системен оперативен дизайн“ 
предоставя интересен ракурс за оценка на средата 
и за прогнозиране на нашите действия. Предлага-
ният от нея подход за повлияване върху логиката на 
опонентната система чрез използване на нейните 
противоречия и уязвимости и същевременно – по-
средством постоянно изследване и оптимизиране 
на собствените способности, предполага непрекъс-
нато развитие с цел по- ефикасно противодействие 
на съвременните заплахи. 

СОД е насочен към спечелване на контрол вър-
ху нашите разбирания за света, който не можем да 
управляваме. Когато осъзнаем това разграничение, 
ние сме наясно с деликатността и относителността 
на нашите теории. Дизайнът е едновременно сред-
ство за контролиране на познанието и за неговото 
отричане – демонстрира връзката между страте-
гическата логика и нашите действия, превръщайки 
несигурността в управление на риска, който поли-
тиците могат да приемат. Освен това налага сво-
бода в мисленето, което е особено необходимо за 
своевременно и адекватно реагиране в бързо про-
меняща се среда с нарастваща непредсказуемост. 
В този аспект, концепцията заслужава внимание, 
тъй като предполага промяна в наложените сте-
реотипи, предубеждения, поведенчески модели и 
т.н. Налага ново мислене, което би предоставило 
по-голяма свобода на действие – както казва Айн-
щайн: „не можем да разрешим проблемите си със 
същото  мислене, с което сме ги създали“. Поради 
тази причина е необходимо постоянно самоусъвър-
шенстване.

1  От гръцки „телос“ – край“. Препратка към т.нар. „крайно състояния“ в планирането на операциите. 
2 Не е задължително да бъде конкретен обект, може да представлява набор от условия, които трябва да бъдат про-

менени.
3 В зависимост от ситуацията елементите на системата действат по определен начин и не е задължително да повторят 

поведението си, ако контекста се промени.
4 Обикновено чрез „впръскване на енергия” в конкурентната система се нарушава нейния баланс (очакваните ефекти 

могат да бъдат разрушаване, дезориентиране или дезорганизиране) и се провокира хаос (това може да послужи за откъсва-
нето й от ресурси), а впоследствие – системен шок.

5 На практика СОД е израелски конструкт, предназначен да отговори на специфичните нужди на страната и съобразен 
със спецификите на израелската военна култура. 
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Ролята на меката сила  
в държавната политика

полковник д-р Теодора Недева

Резюме: Материалът дефинира ролята на меката сила в държавната политика и предоставя кратък ана-
лиз на основните насоки за нейното прокарване в региона на Западните Балкани от водещи геополитически 
сили. 

Ключови думи: мека сила, влияние, публична дипломация, имидж.

Abstract: Paper defines the role of soft power in state policy and gives short analysis of the main aspects how 
some of the leading geopolitical powers are using it in Western Balkans.

Key words: soft power, influence, public diplomacy, image.

Двадесет и първи век промени начина на про-
тивопоставяне в света. Ролята на военната 
сила в държавните политики съществено се 

редуцира в следствие на нарасналите вътредържав-
ни и международни санкции срещу прекомерното 
ѝ използване и увеличената диспропорция между 
цената от нейното прилагане и постигнатите цели. 
Икономическата глобализация и информационната 
революция също допринесоха за това. 

За реализиране на интересите си държавите 
се ориентираха към индиректни средства за въз-
действие върху своите опоненти/съюзници или не-
утрални страни. В тази насока меката сила придоби 
съществено значение, тъй като предоставя въз-
можности за по - интелигентен и достъпен начин за 
постигане на целите, с по-трайни резултати. 

В книгата си „Бъдещето на силата” Джоузеф 
Най дефинира „меката сила“ като способността да 
се въздейства върху другите чрез кооптивни1 сред-
ства (убеждаване, предизвикване на положително 
привличане, внушаване на насоката на действие 
чрез повлияване върху очакванията и желанията 
на обекта на въздействие), което води до промя-
на в поведението на целевия обект (вкл. държава) 
в съответствие с интересите на въздействащата 
страна. За реализирането й могат да се използват 
различни инструменти, включително държавни, не-
правителствени, религиозни и културни формации, 
трети страни, медии и др.

Според Най меката сила на една държава се 
дължи най-вече на три основни ресурса: култу-
рата (когато е привлекателна за обекта на въз-
действие); политическите й ценности (когато се 
съблюдават в страната и в чужбина); нейната 
външна политика (когато другите я смятат за за-
конна и морална). Те способстват за създаване на 
положително привличане и доверие между нея и 

целевата страна, което убеждава държавата, под-
ложена на въздействие, в правотата на въздейства-
щата. Икономическите ресурси също могат да гене-
рират инструменти за прилагане на мека сила, кога-
то се използват за създаване на привличане.

Меката сила по отношение на държавите може 
да се прокарва посредством два основни модела: 
пряк (чрез въздействие върху лидерите на съот-
ветната държава) и косвен (чрез въздействие вър-
ху обществеността в съответната и/или трета 
държава, които от своя страна повлияват върху 
лидерите на страните, подложени на влияние). 
По-често срещания начин на въздействие е комби-
нацията между двата модела. 

Внедряването на меката сила в държавната 
стратегия е трудно, тъй като: резултатът зависи в 
по-голяма степен от обекта на въздействие, откол-
кото при твърдата сила (доверието му следва да 
бъде оправдано, а резултатите да отговарят на 
неговите очаквания); постигането на желания ре-
зултат отнема по-дълго време (за да се повлияят 
вярванията, убежденията, очакванията и жела-
нията на субекта на въздействие); инструментите 
на меката сила не са изцяло под контрола на въз-
действащата държава.

Меката сила изглежда по-малко рискована от 
икономическата и военната, но често е по-трудна 
за използване, а възстановяването й струва скъпо 
(изгубеното доверие на страната, подложена на 
въздействие, може да отнеме дълъг период от 
време, а понякога е и невъзможно). За прокарване-
то й активно се използват възможностите на пуб-
личната дипломация, чрез която се търси изгражда-
не на положителен имидж и дълготрайни връзки, 
създаващи благоприятна среда за политиката на 
въздействащата държава. Не по-малко практични 
за прокарване на влияние са: създаването на при-
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влекателност на културните и духовните ценности 
на повлияващата държава, както и накърняване на 
авторитета на опонентите, с които тя се съревно-
вава за установяване на влияние в целеви страни/
региони.

Западните Балкани са един от тези региони, 
където се преплитат интересите на някои от воде-
щите фактори в световната геополитика, вкл. Ру-
сия, Турция, Китай, Германия, ЕС, САЩ и др. Въпре-
ки че за преобладаваща част от тях той не е сред 
приоритетните (с изключение на Турция), регионът 
предоставя възможност за продължаващо неявно 
противопоставяне и съревноваване, а освен това 
притежава важно стратегическо значение. Поради 
това установяването, запазването или разширява-
нето на влияние в него е важно, а за постигането 
му особено подходящи са инструментите на меката 
сила. Способите за тяхното прилагане са съобразе-
ни главно с целите, които преследват въздейства-
щите държави и техните възможности за създаване 
и надграждане на позитивно привличане, използ-
вайки съществуващи културни и духовни сходства. 

На настоящия етап в Западните Балкани 
най-осезаемо е въздействието на меката сила на 
Русия и Турция. И двете активно прилагат двата ос-
новни модела за прокарване на въздействие – чрез 
спечелване на лидерите (държавни, политически, 
религиозни) в основните целеви държави за Москва 
(Сърбия) и Анкара (Босна и Херцеговина - БиХ, Косо-
во) и тяхната общественост, включително сръбски-
те и турските малцинства в съседните им страни. И 
двете разчитат и успешно използват сходството във 
вярванията и убежденията между съответните на-
ции, техните очаквания и желания в политическо, 
икономическо, културно, религиозно естество и на 
тази база успяват да спечелят и затвърдят доверие-
то (видимо от социологически проучвания). Използ-
ва се също силната зависимост на държавите от 
Западните Балкани от ресурси (основно енергийни 
и финансови), международна дипломатическа под-
крепа5 и т.н.  

Като основен ресурс за демонстриране и за-
силване на близостта между гражданите на въз-
действащите и целевите държави се използва пуб-
личната дипломация. Различия съществуват само в 
инструментите за нейното прилагане, които са съ-
образени с целите на Москва и Анкара в региона.

Русия се стреми главно към ограничаване на 
разширяването на НАТО и запазване на своето вли-
яние в региона (основно икономическо и политиче-
ско). Поради това разчита съществено на мрежата 
от руски институции6 (държавни и неправителстве-
ни културни, религиозни, медийни, образователни 
и др.) за формиране на общественото мнение в дър-
жавите, подложени на влияние и създаване на по-
ложителен международен имидж на руската поли-
тика. Дейността им се подпомага от местни нацио-
налистически и евроскептични формации непра-
вителствени организации (НПО), както и Сръбската 
православна църква, която все още е значим фактор 
при формиране на съзнанието, ценностите и убеж-
денията на  сръбските общности в региона. Чрез 
редица инициативи, включително образователни 
(курсове, стипендии, научни и културни проекти) те 

съдействат за осигуряване на „средата”, която да 
благоприятства впоследствие реализирането на ру-
ските интереси. На широката общественост се вну-
шава руската визия за международната ситуация, а 
Москва се представя като най-близкия партньор на 
славянския свят на Балканите, чиито действия са ви-
наги съвместими с интересите на нейните партньо-
ри, разполага със силни позиции на международ-
ната сцена, устойчива икономика7 и богата култура. 
Същевременно чрез инструментите на публичната 
дипломация се дискредитират западните междуна-
родни структури за сътрудничество (НАТО, ЕС). 

В резултат въпреки че европейски компании 
и държави през последните 10 г. са инвестирали 
в Сърбия близо 15 млрд. евро (около 73% от всич-
ки чуждестранни инвестиции), значителна част от 
гражданите на страната вярват, че Русия е основния 
търговски партньор на Сърбия8 (за същия период от 
време руските инвестиции в сръбската икономика 
възлизат на 2,4 млрд. евро). Причината според ев-
рокомисаря за добросъседство и политика на раз-
ширяване Йоханес Хан е неспособността на ЕС и 
страните – членки да превърнат инвестициите си в 
страната в политическо влияние.

Според резултати (2017 г.) от изследване на 
общественото мнение в Сърбия, проведено от 
Белградския център за политика и сигурност9 на 
тема „Обществените възприятия относно сръбска-
та външна политика“, анкетираните определят Ру-
сия като доминираща политическа и военна сила в 
света, а САЩ – като икономически и технологичен 
гигант; влиянието на Русия, Китай и Германия върху 
страната си считат за позитивно, докато влиянието 
на ЕС и САЩ – предимно като негативно (анкетира-
ните не очакват Вашингтон да промени външната 
си политика по отношение на Сърбия). Според ан-
кетираните членството на страната в ЕС може да 
увеличи чуждите инвестиции и да намали безрабо-
тицата, но съюз с Русия би гарантирал сигурността 
на Сърбия.

Сходни са и проучванията на Центъра за ев-
ро-атлантически изследвания10 (Белград). Въпре-
ки че преобладаваща част от анкетираните млади 
хора (18-35 г.) възприемат САЩ и ЕС като добър ва-
риант за развлечения, култура и образование, 57% 
от тях поддържат изграждането на руски военни 
бази в страната им и одобряват (64%) руската външ-
на политика. Голяма част считат, че съюз с Русия би 
подобрил възможностите за намиране на работа, 
за пътуване и образование, чужди инвестиции, по-
литическа стабилност на страната и региона, дори 
процеса на демократизиране на Сърбия и между-
народния й имидж.

Целта на Турция в Западните Балкани е налага-
нето й като лидер на мюсюлманите в региона (като 
минимум – населяващите териториите в обхвата на 
бившата Османска империя). Поради това работи 
основно за укрепване на ислямското самосъзна-
ние11 на общностите, изповядващи тази религия 
чрез засилено проповядване на турската версия на 
исляма, считан като цяло от балканските мюсюлма-
ни за по-умерена и приемлива в сравнение с тече-
нията, проникващи от Близкия Изток. 

Основната мисия е поверена на държавната 
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Дирекция за религиозни дела (Дианет), чиято дей-
ност се подпомага от Дирекцията на вакъфите, Ми-
нистерството на образованието, Турската агенция 
за подпомагане и развитие (TIKA), Дирекцията на 
турците в чужбина12, Турската корпорация за радио 
и телевизия, Дирекцията за управление на кризи 
и бедствия, турския Червен кръст и др., както и от 
културните центрове „Юнус Емре“, Хуманитарна-
та фондация за подпомагане (Humanitarian Relief 
Fondation IHH). Дейността им се подпомага от ис-
лямските религиозни общности (ИРО) в балкански-
те страни, както и от множество НПО, финансирани 
от Турция (напр. Фондацията за образование и раз-
витие, Центъра за развитие на връзките с БиХ и др.). 

Усилията се реализират в няколко основни на-
соки: изграждане на спонсорирани от Турция учили-
ща и университети в целия регион, които по ефек-
тивен начин внушават идеите за общи история и 
културни и религиозни традиции между мюсюлман-
ските общности на Балканите; налагане на турския 
език като универсален за комуникация с местните 
религиозни общности13; възстановяване на памет-
ници на историческото, религиозното и културното 
наследство от Османския период14 и изграждане на 
нови (в част от тях впоследствие Турция настанява 
свои духовни лица, които пряко да работят с мест-
ните вярващи); засилване на усещането за солидар-
ност между общностите чрез периодични срещи на 
балканските политически и религиозни лидери под 
патронажа на Турция. Подобно на Москва, Анкара 
използва активно възможностите на медиите за за-
силване на влиянието си - множество турски медии 
(вкл. Анадолската агенция, TRT AVAZ,„Дейли заман” 
и др.) и интернет - портали работят в балканските 
държави (вкл. с версии на бошняшки език), същест-
вена е ролята и на популярната турска култура (напр. 
сапунените сериали, риалити-предавания и др.).

Показателни за резултатите от прилагането 
на меката сила на Турция в региона са оценките на 
босненски студенти15, обучавали се по проекти на 

Турция. Според тях турския и бошняшкия народ са 
братя и сестри”, а предлаганото от Анкара образо-
вание - „много добро и препоръчително за младите 
хора в региона”.

Меката сила заема основно място в китайско-
то стратегическо виждане. Китайският стил набля-
га на символичните отношения и действия, които 
привличат  внимание. В този аспект декларирана-
та готовност на Пекин да съдейства за изграждане 
на балканската пътна инфраструктура като част от 
европейската, което ще допринесе в определен ас-
пект за интегрирането на региона към ЕС, печели 
благоразположението на местните лидери и Брюк-
сел, въпреки че зад идеята се крият икономически-
те интереси на Китай. Не по-малка е активността в 
популяризирането на китайската култура и тради-
ции чрез институтите „Конфуций“, увеличаване на 
възможностите за обучение в китайски висши учеб-
ни заведения, мегапроекта „Един пояс, един път“ и 
т.н. Освен това Пекин се стреми да трупа дивиденти 
за сметка на Русия, изтъквайки че може да предло-
жи алтернативни енергийни ресурси за региона. За 
утвърждаване на влиянието му обаче е необходи-
мо време. 

Значимостта на меката сила в политиката на 
държавите вероятно ще продължи да нараства 
предвид дивидентите, които тя осигурява. Основна 
роля в нея ще придобиват опитите за формиране 
и направляване на обществено мнение в целевите 
държави по удобен за въздействащата страна на-
чин. Това осигурява възможности за влияние върху 
вътрешните и външните приоритети на обектите на 
въздействие в съответствие с целите на субектите 
на силата с все по-активно използване на инфор-
мационни ресурси и недържавните действа лица 
(вкл. НПО, лобистки групи, социални мрежи, медии 
и т.н.). С други думи, меката сила предоставя въз-
можност „да покориш чуждата армия без да се сра-
жаваш” (Сун Дзъ), което в нашето съвремие е все 
по-актуално. 

1 От англ. co-opt – да се опитваш да контролираш някого или да възпрепятстваш опитите му да те уязви/ощети/нарани, 
като го привлечеш към себе си.

2 Схващанията за легитимност рядко са универсални, но представата за законна употреба на сила е свързана основно 
с ответната реакция на обекта на въздействие и разходите по прилагането ѝ. 

3 Привличането обикновено се генерира на основата на споделена принадлежност към дадена общност, сходство в 
идеи и др. Според Александър Вувинг привличането на ниво държави се формира на базата на демонстрирани от обекта 
на въздействие добронамереност, способности (работи по начин, който провокира у останалите уважение и желание за 
подражание) и чар (притежава и съблюдава идеали и ценности, което провокира вдъхновение у останалите).

4 Според Стивън Лукс идеите и вярванията могат да оформят чуждите желания. Това съдейства за придържане на 
страната, подложена на въздействие към желания от въздействащата държава „дневен ред“.

5 Напр. Сърбия разчита на Русия в Съвета за сигурност за сигурност на ООН по важни за Белград въпроси, като 
противодействие на разширяването на международното признаване на Косово; Република Сръбска в БиХ на подкрепата на 
Москва в Съвета за прилагане на мира в  БиХ ; Косово и до известна степен – управляващите в БиХ използват силните позиции 
на Турция в Организацията „Ислямско сътрудничество” и членството й в НАТО с цел подпомагане на присъединяването им 
в Алианса. 

6 Напр., организациите „Русский мир”, Международния фонд за единство на източноправославните народи, Руския 
институт за стратегически изследвания, Агенцията за международно сътрудничество (т.нар. Руски дом); фондовете Руски 
некропол и „Горчаков”; фондациите за стратегическа култура и „Св. Андрей”; руски новинарски агенции (RT, „Гласът на 
Русия”, Спутник” и др.  

7 Напр. в статия на „Спутник” (06.07.2017г.) се уточнява, че международните икономически  санкции, наложени на 
Русия след анексирането на Крим, не ощетяват Москва, а Запада.

8 http://serbianmonitor.com/en/politics/35072/russia-vs-eu-serbia-reality-behind-propaganda/
9 Belgrade Centre for Security Policy, www.bezbednost.org, 08 March 2017.
10 https://www.ceas-serbia.org/images/2016/04/EYES_WIDE_SHUT_-_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf
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11 Турция акцентира върху използването на религията като инструмент на меката сила по отношение на турската 
диаспора в Западна Европа (представителите й започнаха да се самоидентифицират с исляма в края на 80-те години на 20 
век) и мюсюлманските общности извън Турция. 

12  По нейни програми над 15 000 души през 2015 г. са получили стипендии за безплатно обучение в Турция.
13 Местните имами и лидери на ИРО са принудени да го изучават при квалификацията си в турски училища и 

университети; множество образователни проекти, финансирани от Дианета и от „Юнус Емре”, са езикови; в региона постоянно 
навлизат литература и учители по турски език и т.н. Освен това се организират безплатни ученически лагери/курсове и 
благотворителни инициативи за бедното мюсюлманско население; отпускат се стипендии за студенти и докторанти и др. 

14 Някои от обектите имат стратегическо значение за подчертаване на турския принос в съответната местна култура 
(особено видимо в БиХ)– напр. моста в Мостар, Имперската джамия в Сараево, джамията „Куршумлия в Маглай, Башчаршията 
в Сараево и др.

15  http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/39710/ 
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Новите технологии предпоставка  
за нови оперативни способности

подполковник доц. д-р Калин Градев

Резюме: В началото на XXI век светът се отличава с висока взаимна зависимост между формиращите го 
политически и икономически субекти. Взаимодействието между тези субекти превръща средата за сигурност 
в динамично и агресивно пространство, оцеляването, утвърждаването и развитието в което е предизвикател-
ство пред всеки от участниците в международния живот. В близко бъдеще очакванията са за изменение на 
средата за сигурност включително и под доминиращото влияние на новите технологии, разпростиращи се 
върху политическия, икономическия, социалния и културния сектор на обществения живот.

Ключови думи: нови технологии, способности

Abstract: At the beginning of the 21st century, the world was characterized by a high interdependence between 
political and economic entities that formed it. Interaction between these entities turns the security environment 
into a dynamic and aggressive space, survival, affirmation, and development, challenging each of the participants 
in international life. In the near future, the expectation is to change the security environment, including under the 
dominating influence of new technologies extending across the political, economic, social and cultural sectors of 
society.

Key words: new technologies, capabilities

Haвлизaнeтo нa тexнoлoгиитe тpaйнo пpoмeни 
cвeтa, a и caмитe нac. Дoĸoлĸo тoвa e вpeднo 
или нe, cи ocтaвa cпopeн въпpoc. Фaĸт e, чe oщe 

в дpeвнocттa миcлитeлят Coĸpaт e бил oбeзпoĸoeн 
oт бypнoтo paзвитиe нa пиcмeнocттa, cъмнявaйĸи 
ce, чe тoвa щe ни лиши oт пaмeт и иcтинcĸo пoзнa-
ниe. Ha вceĸи дeceт гoдини възниĸвaт диcĸycии пo 
paзлични aĸтyaлни тeмa, въpтящa ce вce oĸoлo тoзи 
фeнoмeн лoши ли ca мoдepнитe “джaджи” и ĸaĸ ни 
пpeвpъщaт в poбoти или обикновени изпълнители.

Развитието на новите технологии могат както 
да допринасят за развитието и усъвършенстването 
на обществото като цяло, но могат да бъдат и па-
губни, особено, когато се отнася до военната сфе-
ра. Някои военни аналитици са на мнение, че дори 
най-съвременната технология едва ли би довела до 
коренна промяна в способите и формите за водене 
на война, но обединяваща сред тях е тезата, че днес 
може би сме изправени пред прага на революция 
във военното дело. [11] Основният въпрос, на който 
ще се търси отговор всъщност е „В кои сфери и по 
какъв начин ще влияят технологиите върху средата 
за сигурност и върху способностите на ВС?“

В доктрината на ВС на РБ се отбелязва, че сре-
дата за сигурност зависи от признаците и индика-
циите, причините и първоизточниците, мащабите и 
продължителността на развиващи се кризи и кон-
фликти или на вероятността за възникване на нови, 
както и произтичащите от тях рискове и заплахи за 
сигурността. Определени са характеристиките на 

средата на сигурност, които се подразделят на по-
литически; военни; икономически; социални и кул-
турни; научно-технически; физикогеографски; прав-
ни, етични и морални.

Като принцип, научното и технологично разви-
тие влияе върху средата за сигурност и обществе-
ното развитие в две направления. От една страна 
то допринася за подобряване качеството и продъл-
жителността на човешкия живот1 и същевременно 
улеснява съществуването и развитието на обще-
ството2. От друга страна води до генериране на 
нови сериозни рискове и заплахи за регионалната 
и глобалната сигурност независимо от полаганите 
усилия в национален и международен мащаб за из-
бягване на това влияние. 

Новите предизвикателства на стратегическа-
та среда, революцията в информационните техно-
логии, общественото разбиране за необходимост-
та от промяна, потребността от нови, адекватни 
на средата за сигурност способности са само част 
от причините, наложили по-нататъшната тран-
сформация на въоръжените сили в национален, 
европейски и световен аспект. При това трансфор-
мация, разглеждана като процес, насочен към 
осигуряване на нови способности за ефективно и 
резултатно справяне с предизвикателствата пред 
сигурността през XXI век.

В цялата човешка история воюващите страни 
преследват определени стратегии, стремейки се 
да постигнат желаните от тях цели по подходящи 
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начини и използвайки наличните за това средства 
[5]. Различните групи стратези правят различен из-
бор по отношение на това, как страните им ще се 
конкурират или, ако се наложи, ще се сражават с 
противниците си, съобразно практическите опции, 
обстоятелствата и преценката, която въпросните 
противници им позволяват да направят. Повечето 
войни включват варианти, които бихме могли да 
определим като регулярен и ирегулярен начин за 
водене на военните действия. Самата „палитра” на 
воденето на войната, както и стратегическите оп-
ции за начина (стила, или типа) на воденето й, ос-
тават сравнително непроменени през вековете [6]. 
Технологиите и тактиките се променят, но древни-
те, средновековните и ранно-модерните избори за 
воденето на войната са разбираеми за нас и днес. 

В периода след приемането на РБ в НАТО все 
по-често започна да се споменава терминът способ-
ност, който и сега няма ясно измерими обвързващи 
показатели –„отбранителни“, „военни“, „оператив-
ни“ и т.н3.

„Способността” не може да съществува са-
мостоятелно, извън дадена структура, която има 
организация, личен състав, въоръжение, материал-
ни средства и процедури, носещи тази способност. 
Следователно, за да се постигне непрекъснатост, 
яснота и прозрачност на процесите на планиране 
и програмиране, следва всички структури на от-
бранителната система, съществуващи и планирани 
за развръщане, да са предназначени само за една 
единствена област на мисии в съответствие с тях-
ната основна мисия (тяхното основно предназна-
чение). Ясната връзка между отделните структурни 
елементи улеснява определянето на недостига в 
изгражданите способности, разпределянето на раз-
ходите в областите на мисии, както и за избягване 
на дублирането. Като резултат, разходите за една 
войскова единица, т.е. изграждането или поддър-
жането на пакет от способности се намират в съща-
та област на мисии, в която се намира единицата. 
Всичко до тук подсказва, че за всяка ново възникна-
ла заплаха е необходимо и придобиването на спо-
собности в съответната област, което навежда на 
еретичната мисъл, че вечно ще се „догонват“ онези 
които решат да използват нетрадиционни способи 
за действие. 

Оперативната способност се определя като 
възможността за изпълнение на действие/дейност 
за постигане на определена цел/цели или желан 
краен резултат при определени условия и в съответ-
ствие с приетите стандарти. Тя е съвкупност от еле-
ментите: доктрини и концепции, организационна 
структура, подготовка, материални средства, личен 
състав, командване и управление, инфраструктура 
и оперативна съвместимост. В определена част от 
регламентиращите документите се споменава, че 
при липсата дори на един от компонентите не може 
да има определена способност. Следва ли тук да се 
замислим върху факта, че ако се случи нещо, което 
е извън „приетите стандарти“ ние не следва да сме 
способни да отвърнем адекватно на предизвика-
телството, та нали именно така се раждат иноватив-
ните подходи във военното дело – положителните 
„поуки от практиката“ 

Но нека се съгласим, че въоръжението, техни-
ката и материалните средства имат значителен при-
нос в генерирането на отбранителни способности, а 
оттук и на военна мощ. Те влияят върху възможните 
способи, тактики, техники и процедури за използва-
не на въоръжените сили, които са описани в доктри-
ните. [2] От развитието на въоръжението, техниката 
и материалните средства и най-вече от придобива-
нето им във ВС може да се заключи, че ще зависят 
оперативните способности, тъй като придобиване-
то им ще наложи промени и в подготовката, и в ин-
фраструктурата, в организационната структура, а от 
там и в командването и управлението. 

Характерът на бъдещата война без съмнение 
ще бъде непосредствено повлияна от развитието 
на модерните технологии. В чисто техническия и 
технологичен спектър на тази война могат да бъ-
дат разграничени три нива. В най-високото ниво 
на спектъра попадат ракетно-космическите сили4, 
които са високотехнологични и свръх скъпи. Из-
граждането и поддържането на подобен тип сили 
е във възможностите само на държави, утвърдени 
като основни играчи в глобалното геополитиче-
ско пространство. Средното ниво на техническия 
спектър включва конвенционалните армии, които 
в последно време засилват своята многофункцио-
налност като в същото време стават и все по-скъпи5. 
В долното ниво на спектъра попадат сравнително 
малки (терористични, бунтовнически, радикални, 
партизански и т.н) групировки, въоръжени с автома-
тично оръжие, гранатомети, саморъчно изработени 
„бойни машини“ и най-вече ирегулярна тактика на 
действие, които са трудно предсказуеми и като цели 
и като намерения, изграждащи действията си на 
принципа “минимални средства срещу максимална 
вреда за противника”. От техническа и технологич-
на гледна точка съществена особеност представля-
ва факта, че борбата със съвременния тероризъм се 
усложнява поради нарастването на вероятността за 
увеличаване на финансирането им и получаване на 
достъп до специализирани технологии6 и оръжия.

Независимо от това на кое от трите нива се 
намира ( или ще реши да се намира)7 дадена дър-
жава, новите технологии в съчетание с оценка на 
средата задължително ще повлияят върху структу-
рата - дали със създаването на нов вид въоръжена 
сила, дали с преминаването от лекопехотни на ме-
ханизирани формирования, от верижна на колесна 
база или от бригадна на дивизионна структура, това 
е фактор изискващ създаването на изцяло или час-
тично преструктуриране. 

Един от най значимите фактори оказващи вли-
яние върху възможностите за създаване на инова-
ции е финансирането, което ще бъде един малък, 
но съществен фрагмент в изследването, в което ще 
се предоставят примери и съответните изводи за 
това как решенията за отделяне на финанси за раз-
витието на нови технологии влияе върфу развитие-
то на оперативните способности.

На 27-ми февруари 2017 г. може да се каже, 
че се бележи една критична точка в дългия цикъл 
на военните технологии за инвеститорите в САЩ. 
Доналд Тръмп отбелязва, че е една от главните 
му целите в политика си е да увеличи значително 



46

разходите за отбрана. Искането му за 54 милиар-
да щатски долара от Конгреса може да се запомни 
като повратен момент-прозорец от възможности, 
който се е отварял само пет пъти през последните 
60 години.

Тези пет епохи в историята на САЩ започват 
след приключването на Втората световна война, 
когато може да се определи като преглед на това, 
което се е случило преди това: точно преди корей-
ската война... преди Виетнам... по време на ерата на 
строителство на Рейгън... и след 9/11.

Напредъка във военните технологии се обос-
новават от дългосрочни цикли и както е известно 
се задвижват от политиката и обществени поръчки. 
След войната във Виетнам обаче американската 
армия обръща политиката и разходите са орязани 
значително в края на 1970. Това е последвано от 
шока на руската инвазия в Афганистан. Нови по-
ръчки и развитие цикъла започва през 1980, когато  
стратегическата отбранителна инициатива на Рей-
гън (“Междузвездни войни”) и тази на Джон Леман 
за създаването на нов корабен флот от 600 плава-
телни еденици. Благодарение на тази експанзивна 
фаза също се появяват на прецизно насочваните 
боеприпаси  както и крилатите ракети.

След победата на САЩ в Студената война през 
1989 г., както и първата война в Персийския залив 
през 1991 г. започва друг цикъл на свиването на фи-
нансите по времето на администрацията на Клин-
тън. Разходите за отбрана са намалени драстично 
през 90-те.

След това идва шокът на атаките 9/11, как-
то и на глобалната война срещу тероризма. Тогава 
започна и поредната друга фаза на разширяване, 
включително войните в Афганистан и Ирак.

Тези войни показаха възхода на “мрежово- 
центричната война”, в която всеки воин, командир 
и логистичен доставчик са свързан в мрежа от сен-
зори, безжични комуникации и високоскоростни 
процесори, съчетани с изкуствен интелект и пред-
сказуем анализ, за да се разкрият намеренията и 
местата на потенциалния противник и на тази осно-
ва да се разпределят собствените ресурси по опти-
мален начин.

С идването на администрацията на Обама за-
почна друга фаза по тегленето надолу, с което се по-
каза и глада на военното министерство за ресурси 
необходими за поддържане на огромното превъз-
ходство на САЩ над всичките им противници. Дори 
и сега въоръжениете сили на САЩ все още превъз-
хождат руснаците и китайците, но разликата става 
опасно тънка.8

Сега с новата администрация на Тръмп, САЩ е 
на път да се качат на третата вълна  на военно-тех-
нологичен напредък. Тази Трета вълна ще влезе в 
историята като ерата на Тръмп с игрово-променя-
щите технология, които при необходимост са  гото-
ви да се появят от изследователските лаборатории-
те и отидат директно и физически на бойното поле.

Както стана вече дума и интернета който се 
ползва ежедневно е изобретен от Пентагона като 
проект на Агенцията за разширени изследовател-
ски проекти на отбраната(DARPA). А да Ви е извест-
на дъщерната агенция на DARPA - IARPA  (Разузнава-

телна агенция за изследователски проекти), която 
се занимава с ..............?

Малко известен факт е че една от най-ефектив-
ните антитерористичните програми на САЩ е раз-
работена от система, предназначена да улави броя-
чите карти при играта на Блякджек в Лас Вегас? Тази 
система се нарича “NORA” (Non-Obvious Relationship 
Awareness) или информираност за неочевидни 
връзки. Когато петима приятели от математически 
колеж се регистрат в пет различни хотели във Вегас 
с цел да създадат пръстен за преброяване, НОРА 
ги разпознава и разкрива връзката между тях, чрез 
анализ и съпоставка на неслучайни данни като по-
щенски кодове, възрасти и образование. Нора про-
следява терористи по същия начин.

От казаното до тук може да се направи извода, 
че за да се насочи вниманието в нататъшното из-
следване на проблема е необходимо да се посочат 
направленията в които „големите играчи“ насочват 
усилията си.

- Развитието на кибернетичните технологии, 
без което днес не можем да си представим нито 
икономическия просперитет, нито функциониране-
то на въоръжените сили, вече доведе до появата на 
т.нар. „кибервойни”. С някои тривиални изключе-
ния, всички бъдещи войни ще се водят и в кибер-
пространството; 

- Въвеждането на изкуственият интелект във 
военната сфера в следствие невъзможността на ки-
беротбраната да се справя в кибератаките, както и в 
систематологични и аналитични програми са пред-
поставка за извършване на възможно най-точните, 
разчети, анаизи и предложения;

- Усъвършенстването на орбиталните косми-
чески средства за военни цели, гарантира, че кос-
мическите войни, наред с кибервойните, ще бъдат 
интегрална част от нашето бъдеще;

- Роботите, като следващо поколение „войни-
ци на бъдещето“ се разработват с цел да се сведе 
до минимум загубата на човешки животи при евен-
туални войни в бъдещето. Използването на високо-
технологични автоматизирани системи без участи-
ето на хората вероятно ще осигури на всяка от во-
юващите страни сериозно предимство на бойното 
поле.

В подкрепа на представеното по-горе ще се 
представят следните факти:

Китай според непотвърдени данни има около 
45000 служители в министерството на отбраната, 
които се занимават с кибер атаки. А в Русия  Oбe-
динeнaтa пpибopocтpoитeлнa ĸopпopaция (OΠK) и 
Фoндaциятa зa пepcпeĸтивни изcлeдвaния (ФΠИ) 
в нaчaлoтo нa мeceц мaй 2017 пpeдcтaвят пъpви-
тe peзyлтaти oт пpoeĸт “Xepбapий”, пpeднaзнaчeн 
зa цялocтнo зaмecтвaнe нa cпeциaлизиpaния чyж-
дecтpaнeн coфтyep c pycĸo пpoгpaмнo ocигypявaнe. 
И това само според руски медии е в полза на обще-
ството!?!

САЩ започват програмата за сателитен шпи-
онаж „Discoverer“, чрез която да наблюдават къде 
точно са изпратени разработваните от Съветския 
съюз ракети,. Discoverer 4 е първият спътник с ка-
мера носители на САЩ, и е изстрелян през 1959 г., 
но не достигa орбита. Обаче Discoverer 14 (изпратен 
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през 1960) предоставя търсената информация чрез 
снимки. Днешните сателити вече предават не само 
снимки, а радио, телефонни и интернет сигнали. 
Както за САЩ, така и за Русия сателитите се използ-
ват, както за предаване на информация, така и за 
определяне на место положението на противнико-
вите сили.

GPS превърна света в гигантска, незабавно 
достъпна карта. Министерството на отбраната на 
САЩ разработва между 1989 и 1994 г своя собстве-
на американската версия на GPS (Global Positioning 
System), наречена Navstar GPS. Тя стартира чрез 24 
основни спътници, като всеки от тях има приемник, 
който може да обработва информацията от някол-
ко съседни. GPS стана отличен инструмент за нави-
гация като сега всеки войник с приемник вече може 
да достигне без никаква подготовка, дори по тъмно 
на което и да било място без карта.

Навигационната система ГЛОНАСС е амбици-
озната програма на Русия, чиято цел е да конкури-
ра аналогичната американска GPS. Концепцията за 
ГЛОНАСС е формулирана за пръв път през 1976 г. по 
времето на Съветския съюз и първоначално е чисто 
военен проект. Първите три спътника са изведени в 
орбита през 1982 г., а до разпадането на Съветския 
съюз (1991 г.) техният брой достига 43. Падането на 
желязната завеса заварва Русия с едва 12 активни 
сателита, което прави системата частично функцио-
нираща (за да обхванат цялата територия на СССР, са 

необходими 18 спътника). Пълно покритие на зем-
ното кълбо е постигнато чак през декември 1995 г., 
когато в орбита се намират общо 24 сателита.

Русия обаче далеч не е единствената държава, 
която инвестира милиарди в подобни системи. Ос-
вен действащата от десетилетия американска GPS, 
ЕС разработи Galileo, китайците – Beidou (позната и 
като Compass), а индийците – локалната IRNSS

Предоствените факти определят възможност-
та за промяна в два от компонентите на оператив-
ните способности, а именно организационна струк-
тура и инфраструктура. 

При разглеждането на императива подготовка 
не би следвало да се определя, че това е приори-
тет единствено и само за личния състав и форми-
рованията при продобиването на нова техника. В 
този важен за ВС аспект се включват също офице-
рите и щабовете. Тук е необходимо да се спомене 
за развитието на свръх бързи и точни аналитични 
инструменти, подпомагащи работата на тези нема-
ловажни компоненти на подготовката. Използванто 
на системи за програмен чисто военен  анализ, като 
ТОПФАС, Tacteris of Maestro Software, INTELLIGENT 
HQ ASSISTANT (IHTA), ArcGIS Military Analyst, SitaWare 
Headquarters и други подобни9 ясно показват, че 
предимствата в спестяване на огромната част от ра-
бота на щаба може да се облекчи. С въвеждането на 
изкуственият интелект се стига до извода, че дори 
не са необходими толкова големи щабове. В това 

Снимка 2. Част от разработени сухопътни роботизирани системи в Русия.

Снимка 1. Гама от разработени сухопътни роботизирани системи в САЩ.
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направления ще се работи много занапред, като тук 
тези нови технологии, че изискват инфра структура, 
подговка на офицери и нови материални средства.

В развитието на роботиката както за въздушен 
земен и морски вариант са добре известни. Освен 
навлезлите и в цивилна сфера безпилотни лететел-
ни апарати или системи, Русия вече прилага и сухо-
пътния боен робот “Нерехта”, разработен от Руския 
фонд за перспективни изследвания в партньорство 
със завода “Дегтярьов”,(виж сн. 2) който ще се бори 
с бронирана техника и дори са съставили класифи-
кация на роботите: боен, транспортен и за артиле-
рийско разузнаване.

 В САЩ „Atlas“ е военният робот хуманоид на 
компанията Boston Dynamics, която усилено рабо-
ти по проекти за различни модификации. iRobot 
вече предостави на ВС на САЩ своята умна машина 
PackBot, която може да засече неприятелски огън 
на автомат АК-47 чрез системата REDOWL (Robot 
Enhanced Detection Outposts with Lasers). Новият ро-
бот SWORDS (Special Weapons Observation Remote 
reconnaissance Direct action System) също вече се 
използва, като с носените от него до 3 картечни-
ци M249 ( Виж сн1), контролирани от войник чрез 
дистанционен терминал, представлява един малък 
терминатор.

Независимо от развитието на технологиите, 
войните между държавите ( съюзи, коалиции на за-
интересовани или каквото име им се постави за в 
бъдеще) ще продължат да тровят живота на чове-
чеството. Възможни са дори войни между великите 
сили10, движени от добре познатите и описани още 
от Тукидид причини „страх, чест и интерес”. Новите 
технологии обаче, най-вероятно ще оставят в мина-
лото (всъщност те вече го правят) тактическото пре-
димство на по-модерния военен опит. Като пример 
в тази посока може да се посочи, че съвременна-
та кинетична въздушна (и ракетна) мощ е толкова 
смъртоносна заради точността си на поразяване, 
като всички засечени противникови въоръжения 
могат, на практика, да се смятат за елиминирани 
предварително. 

Редовни сухопътни армии вече няма за се 

сблъскват помежду си в грандиозни битки, тъй като 
са обречени още преди това да бъдат разгромени с 
атаки от въздуха. Въпреки това, бъдещите мащабни 
и, по правило, „конвенционални” регулярни и ире-
гулярни военни действия, все още ще са възможни. 
Те обаче, ще се водят от снабдени със и направля-
вани от свръх сложни информационни технологии 
въоръжени сили, предимно в киберпространството 
и космоса, и то по начин, който определено изглеж-
да като „ирегулярен”, в сравнение с повечето дър-
жавни и междудържавни стратегически практики 
на модерната епоха.

Bместо заключение може да се каже, че в 
ĸpaйнa cмeтĸa тexнoлoгиитe нe ca плoд нa външ-
нa нaмeca, a peзyлтaт oт вpoдeнoтo ни бeзĸpaй-
нo любoпитcтвo, нa cпocoбнocттa ни дa тpyпaмe и 
oбpaбoтвaмe знaния, дa миcлим aбcтpaĸтнo. Чpeз 
тяx ниe зaдoвoлявaмe пoтpeбнocттa cи дa нами-
раме инфopмация, дa вoдим ĸoмyниĸaция, дa сме 
чacт oт определена гpyпa, да сме по-ефективни, 
нeщo, ĸoeтo e билo xapaĸтepнo и зa нeaндepтaлци-
тe, нeзaвиcимo пoд ĸaĸвa фopмa ca гo пoлyчaвaли. 
Неизбежно обаче следва да се отбележи, че новите 
технологии, чисто технически оказват влияние пре-
димно върху въоръжението, техниката и екипиров-
ката, което води до промени и другите императиви 
на оперативните способности. Самата последова-
телност може да се опише и като модел или процес 
оказващ влияние поетапно (последователно или 
паралелно) като след придобиването на въоръже-
ние и техника (съгласно техническите параметри) в 
доктрини, концепции и инструкции, създаване на 
определената сруктура, след което в подготовката 
на л.с и формированията, подготовка на офицерите 
и щабовете, усъвършенставане на поддръжката и 
инфраструктурата и може би най-накрая в опера-
тивната съвместимост. Естествено най-характерни-
ят елемент за осъществяване на модела си остава 
финансирането.

Вариантът може да е и икономически изгоден 
единствено и само, ако се предостави безвъзмест-
но иновацията, новата техника или въоръжение, но 
това считам, че тема за по-нататъшни изследвания.
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1 Разработването на технологии за подобряване физическото състояние на военнослужещите, както и 
програмите за военноинвалидите от войните. Б.а.

2 Интернета е разработен за военни цели
3 Дефиницията за способност, определена в „Методология за планиране на отбраната в контекста на 

планирането на стратегията за сигурност” [5] е: „Комбинация от умения и ресурси, осигуряваща инстру-
менти за постигане на измерим резултат при изпълнение на определени задачи в конкретни условия и при 
съблюдаване на зададени стандарти”.
С други думи, това е възможността за изпълнение на действия за постигане на определени цели или желан 
краен резултат. Всяка една оперативна способност, според Доктрината на ВС, е интегриран комплекс от вза-
имно обвързани императиви [2, 75]: (1) доктрина, (2) организация, (3) подготовка, (4) въоръжение и бойна 
техника, (5) лидерски качества, (6) личен състав, (7) инфраструктура и (8) оперативна съвместимост. Липсата 
дори само на един от тези елементи води до непълно притежаване на съответната оперативна способност.

4 Вече изградени в Русия, САЩ, Индия и Китай – водещите икономически сили.
5 Концепции за войник на бъдещето, безконтактните войни и т.н.
6 Импровизираните БЛА използвани от ИДИЛ срещу руска военна база в Сирия в края на м. януари. 
7 Решението е чисто политическо
8 Мнение на не един анализатор в сферата на сигурността.
9 Най-новата разработка на НАТО е виртуален щаб, който може да се използва от отдалечени станции, 

наречена NATO – VOHQ.
10 Даже при воденето на едновременни конфликти с Русия и Китай САЩ могат да разчитат на уверена 

победа, смята анализаторът от The National Interest Робърт Фарли.
Прочети повече в Blitz.bg: https://www.blitz.bg/analizi-i-komentari/dramatichen-voenen-analiz-v-national-
interest-dazhe-pri-voyna-na-dva-fronta-sashch-shche-razgromyat-rusiya-i-kitay_news515873.html
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Предизвикателства пред тактическите 
формирования при провеждане  

на тактически учения с бойна стрелба
подполковник доц. д-р Калин Градев, майор Ивайло Хинов

Резюме: Успешното изпълнение на мисиите и задачите на тактическите формирования в мирно и воен-
но време, както за бойни, така и за небойни операции е в пряка зависимост от нивото на тяхната полева под-
готовка. Важен елемент от тази сложна система са тактическите учения и в частност тези провеждани с бойна 
стрелба. От една страна динамиката и комплексния им характер поставя редица предизвикателства пред 
командирите, щабовете и формированията при неговото провеждане, а от друга развитието на концептуал-
ните и доктринални документи във Въоръжените сили и изискванията за използване на учебно - материал-
ната база, поставят необходимостта от единно познание на сложния процес по провеждане на тактическите 
учения с бойна стрелба. За целта е необходимо всички участници в тактическите учения с бойни стрелби да 
бъдат осигурени с подробни методически указания за неговото провеждане.

Ключови думи: подготовка, ТУБС, учение, бойна стрелба.

CHALLENGES TO TACTICAL UNITS DURING 
EXECUTION TACTICAL EXERCISES WITH LIVE FIRE 
ELEMENTS 
LTC Assoc. Prof. Kalin Gradev, Major Ivaylo Hinov

Abstract: Successful implementation of missions and tasks of tactical units in peacetime and wartime for both 
combat and non-combat operations is directly dependent on the level of their field training. An important element 
of this complex system is tactical teachings and, in particular, those conducted with live fire. On the one hand, the 
dynamics and their complex character pose a number of challenges to the commanders, the headquarters and the 
units in its implementation and, on the other hand, the development of the conceptual and doctrinal documents in 
the Armed Forces and the requirements for the use of the educational material base, necessitate a unified knowledge 
of the complex process of conducting tactical exercises with live fire elements. For this purpose, it is necessary for all 
participants in tactical exercises with live fire element to be provided with detailed methodological instructions for 
conducting them.

Key words: Training, LFX, Exercise, Live Fire Exercise.

Съвременните политически, икономически и 
военни кризи показват тенденция към повече 
динамика в тяхното развитие, което е предпос-

тавка за появата на нови такива. Това от своя стра-
на поражда среда за възникване на нови рискове 
и заплахи за страните членки на НАТО и ЕС. Един 
от инструментите използвани за неутрализиране 
на заплахите са Въоръжените ни сили и в частност 
Сухопътните войски. За да бъдат способни да се 
справят с това предизвикателство, Сухопътните ни 
войски трябва да провеждат целенасочена подго-
товка в максимално близка до реалната обстанов-
ка. Подготовката на командирите, щабовете и фор-
мированията е пряко свързана с огромен разход на 

материален (в това число и финансов), времеви и 
човешки ресурс. За тази цел те трябва да бъдат из-
ползвани по най – рационален и ефикасен начин за 
да бъде достигнато желаното ниво на подготовка. 
Един от основните показатели за добре натренира-
но, колективно сглобено и боеготово формирова-
ние е провеждането на тактическо учение с бойна 
стрелба (ТУБС). Такъв вид учение най – добре показ-
ва нивото на полевата подготовка и степента на ус-
вояване на придобитите знания и умения от личния 
състав през отделните етапи на тяхната подготовка. 

Повишените изисквания към полевата подго-
товка, налагат непрекъснато усъвършенстване на 
методите за провеждане на ТУБС. Изискванията на 
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действащите програми и методики за подготовка 
на формированията, развитието на националните 
и доктринални документи, нововъведените „Курс 
за стрелбите със стрелково оръжие и бойни маши-
ни във Въоръжените сили на Република България“ 
и „Ръководство за ученията във Въоръжените сили 
на Република България“ както и изискванията за из-
ползване на учебните центрове, полигони и стрел-
бищата налагат единно разбиране на дейностите 
не само в етапа на подготовка на учението, но и по 
време на неговото провеждане. Хармонизирането 
на процедурите при провеждане на учението, пре-
доставянето на подробни методически указания и 
теоретични знания, както на обучаемите така и на 
обучаващия личен състав ще предостави възмож-
ността и ще способства за правилното провеждане 
на учението и би довело до съхранение на времеви 
и човешки ресурс.

Тактическите учения с бойна стрелба са висша 
форма за повишаване на бойната сглобеност, поле-
вата колективна натренираност на подразделени-
ята, техните огневи и тактически способности и се 
явяват заключителен етап от подготовката. 

В хода на ТУБС подразделенията се обучават 
за водене на бойни действия в сложна, динамич-
на обстановка, денем и нощем на разнообразна 
местност. На тях се усъвършенстват практическите 
навици и умения на командирите за подготовка 
на боя, управление на собствените и придадени 
подразделения при изпълнение на задачи в екс-
тремални условия и поддържане на непрекъснато 
взаимодействие и всестранно осигуряване на боя /
мисията/. [5]

По време на тяхното провеждане, се усъвър-
шенстват методите за организиране на боя, спосо-
бите за тактически действия, управлението на щат-
ните и придадените подразделения и др.

Съгласно „Ръководство за ученията във Въоръ-
жените сили на Република България“ етапът на про-
веждане на учение условно се разделя на четири 
фази: 

 I – Основно обучение;
II – Планиране в отговор на криза;
III – Провеждане;
IV – Непосредствен разбор - дискусия.
Динамиката и специфичните особености при 

провеждането на ТУБС обаче изискват всички дей-
ности по време на етапа „Провеждане“ да са под-
чинени на съответните четири фази чрез адаптира-
нето им към упоменатото ръководство. За да се из-
пълни това условие е необходимо същите тези фази 
да се преформулират по начин, по който да съответ-
ства на спецификата на учението като се представят 
дейностите извършвани от личния състав участващ 
в ТУБС по време на етапа.

Процесът на подготовка, провеждане, оценка, 
анализ и отчитане на такъв вид учение обхваща зна-
чителен период от време. „Основното обучение“ 
на личния състав се провежда преди началото на 
етапа на „Провеждане” на ТУБС. То се осъществява 
по време съответните етапи на подготовка на ко-
мандирите, щабовете и формированията. Ето защо 
тази фаза от провеждането на учението е целесъо-

бразно да бъде „Непосредствено подготовка”. По-
ради ресурсния дефицит и ограниченията на учеб-
ните полигони в страната провеждането на ТУБС 
с батальон най – често се осъществява непосред-
ствено след провеждането на ситуационни учения 
или ротни ТУБС, които на практика са и средство 
за обучаемите да проведат своята непосредствена 
подготовка за предстоящото ТУБС с батальон. Па-
ралелно по време на тези ситуационни учения за 
формированията, щаба на батальона може да про-
вежда щабни тренировки или тренировки по упра-
вление на подразделенията и огъня на местността 
с използване на радиосредства. През тази фаза, 
под формата на инструктажи и указания, команди-
рите на обучаемите формирования се запознават 
с евентуални проблеми и начини за тяхното прео-
доляване по време на учението. Същите следва да 
бъдат запознати с наблюдения и установени поуки 
от практиката от предишни учения. Опорен момент 
през фазата е командирът на обучаваното форми-
рование да насочи своите усилия, към постигане на 
единно разбиране на темата, целите и изпълнение-
то на задачите от останалия личен състав. Като цяло 
указанията на командира и ролята на щаба трябва 
да са фокусирани към постигане на съвместимост 
на тактиките, техниките, процедурите и стандарт-
ните инструкции.

След приключване на тази фаза се преминава 
към същинската и най – динамична част от учение-
то, а именно неговото провеждане. Тук следва да 
се преминават учебни въпроси по придвижване, 
разполагане на място, използване на средствата 
за маскировка, инженерното оборудване на райо-
ните, унищожаване на въздушен противник, прео-
доляване на дистанционни минни полета и огнища 
от пожари, защита от високо точното оръжие (ВТО) 
на противника, устройване на не взривни загражде-
ния, извършване на маньовър при атака и за уни-
щожаване на вклинил се в отбраната противник, во-
дене на бойни действия в специфична среда и др. 
Основно внимание се отделя на организирането на 
огневата система и управлението на подразделе-
нията. Практически се отработват въпросите по все-
странното осигуряване на боя и мероприятията за 
повишаване живучестта на личния състав и бойна 
техника. Отработват се и въпросите по управление 
на огъня и съчетаване на тактическите действия 
на подразделенията с решаване на огневи задачи. 
Мишената обстановка се създава в съответствие с 
темата на учението, съобразно с организацията и 
тактическите действия на вероятна противникова 
страна. [5]

Тази фаза може да бъде разделена, така че да 
се изпълни условието на един от основните ръко-
водни документи, а именно „Ръководството за пла-
ниране на ученията“ и същевременно да не проти-
воречи на останалите документи. Тя може да бъде 
декомпозирана на три отделни подфази:

а) „Активиране и развръщане“;
б) „Операции“;
в) „Планиране”.
Така например при провеждане на ТУБС на 

настъпателна тематика подфазата „Активиране и 
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развръщане“ обикновено може да започне с дейст-
вия на обучаемите при по – висока степен на бой-
на готовност. Оповестяване, екипировка на личния 
състав и изпълнение на функционалните задълже-
ния съобразно бойния разчет на формированието. 
Действията продължават с подготовка и изпращане 
на група за осигуряване на заповядания район. Фор-
мированието се придвижва, посреща се и заема 
заповядания район. Организира се наблюдението, 
маскировката, охраната и бойната служба в райо-
на. Планират се дейностите по отразяване на земен 
противник. Личния състав действа по сигналите за 
оповестяване и отразява нападението на против-
никови разузнавателни групи/паравоенни форми-
рования. Същевременно с действията в района се 
извършва и организиране на боя на местността съ-
образно плана за провеждане на учението. 

По време на организирането на боя на мест-
ността с обучаемите, ръководителят на учението 
имитира бойните действия на противостоящи сили 
с показване на до 25% от целите на подготвената 
мишенна обстановка, за механизираните и танко-
вите формирования и до 50% от целите, за артиле-
рията и авиацията. Звуковата, светлинната имита-
ция и движението се осъществяват в обем, който 
не разкрива състава и намеренията на противосто-
ящите сили, но би позволил на обучаемите коман-
дири да вземат обосновани решения. По време на 
имитиране предния край на противостоящите сили 
дежурните огневи средства/охранителните еле-
менти следва да разкрият и водят огън за поразява-
не на показаните цели (мишени) [3].

В определеното време ръководителят на уче-
нието изслушва докладите:

- на обучаемия командир – за готовността на 
формированията за изпълнение на задачата;

- на помощника по мишенната обстановка и 
началника на учебния център (полигон) – за готов-
ността на участъка за бойна стрелба и мишенното 
поле; 

- на началника на отцеплението – за организа-
цията на отцепването на района.

С получаване на бойната задача и планираните 
боеприпаси, начинът за получаване на които е оп-
ределен в т. 245 от „Курса за стрелбите със стрелко-
во оръжие и бойни машини във въоръжените сили 
на Република България”, и след като се убеди в го-
товността на формированията, отцепването на ра-
йона и мишенната обстановка, ръководителят дава 
разрешение за преминаване на изходния пункт или 
„Ч”, където се преминава към подфазата „Опера-
ции“. За да бъдат изпълнени критериите за оценка 
в пълен обем, изискване към командирите от всич-
ки степени е широкото познание относно воденето 
и развитието на боя. Още от етапа на своята пред-
варителна подготовка преди учението те трябва да 
имат своята ясна представа за времето, мястото и 
начините за взаимодействие с останалите маневре-
ни, поддържащи и осигуряващи формирования.

При настъпление етапът на тактическото уче-
ние с бойна стрелба обикновено започва с извеж-
дането на формированията от изходния район или 
от положение на непосредствено съприкосновение 

с противника. При изнасяне и развръщане на бата-
льона (ротата) в предбоен и боен ред се извършва 
огневата подготовка за атака. Определените танко-
ве и ПТУР могат да водят огън с право мерене. Изна-
сянето и развръщането на танковете и механизира-
ните формирования на бойните бронирани машини 
(ББМ) се осъществяват при максимално възможни 
скорости. Във всички случаи на етапа (етапите) с 
бойна стрелба темпът на настъпление не трябва да 
се намалява за по-добро поразяване на целите.

С приближаването на настъпващите маневре-
ни формирования към рубежите за безопасно отда-
лечаване от взривовете на своите снаряди и мини 
артилерията по команда (сигнал) на обучаемия ко-
мандир пренася огън в дълбочина. 

При атака на предния край на противника огъ-
нят от всички видове оръжия се води от движение, 
а при водене на боя в дълбочина на противникова-
та в зависимост от тактическата обстановка от дви-
жение – с кратки спирания или от място.

С приближаването на атакуващите механизи-
рани формирования към предния край на против-
никовата отбрана на 25 – 30 м. от предния край 
се хвърлят гранати, а след това след танковете се 
придвижват към предния край на противниковата 
отбрана и като използват резултатите от огъня, уни-
щожават противостоящия противник и продължа-
ват настъплението в указаното направление [4].

В хода на настъплението формированията не 
трябва да спират на изгодните рубежи и на рубежи-
те за очакване появата на противниковите цели. С 
получаването на данните за подготвената контраа-
така формированията на ББМ стремително излизат 
на изгоден рубеж и отразяват конраатаката.  Кон-
траатакуващият противник се унищожава с атака от 
движение, а при контраатака на превъзхождащите 
сили – с огън от място. В зависимост от обстановка-
та, състоянието на собствените сили и  решението 
на командира, той може да приложи комбиниран 
способ за отразяване на контраатаката.

 При развитие на настъплението в дълбочи-
на оттеглящите се групи на противника се поразяват 
с огъня от ББМ и стрелковото оръжие.

 В отбрана при провеждане на етапа с бой-
на стрелба трябва да се определят времето за из-
насяне на противника и темпът му за настъпление, 
времето за маньовъра на своите формирования и 
огневите средства при спазване на мерките за без-
опасност.

Действията на настъпващия противник се обо-
значават с мишенната обстановка по рубежите, като 
последователно се показва неговото придвижване 
от далечния рубеж към предния край на собствена-
та отбрана чрез движещи се установки на съответ-
ните разстояния съгласно методиката за подготов-
ка и провеждане на  ТУБС и курса за стрелбите.

В зависимост от приближаването на против-
ника към предния край огънят последователно на-
раства и се довежда до най-голямо напрежение. От 
рубеж 400 м. настъпващият противник се унищожа-
ва с всички видове оръжия. С подхода на против-
никовата пехота към предния край на 25 – 30 м. тя 
се обозначава с издигане на групи на триизмерни 
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мишени и се поразяват с бойни ръчни гранати. 
 За отработване на въпроса за унищожаване 

на вклинилия се противник, обозначен със съответ-
ните мишени, се извършва маньовър на формиро-
ванията и огневите средства на нови или отсечени 
позиции (запасни ОП). Показването на мишените по 
рубежите трябва да се повтори, като с това се обо-
значава ешелонирането на бойния ред на против-
ника [4].

В хода на провеждането на етапа на бойната 
стрелба ръководителят на учението се намира до 
командира на обучаемото формирования и създа-
ва необходимата тактическа обстановка с мишени, 
включително и с резервни групи. В случая, че фор-
мированията не могат да поразят противостоящите 
цели, ръководителят може да задържи придвижва-
нето им и да задължи обучаемия командир да орга-
низира управлението на формированията съобраз-
но с изискванията на конкретната обстановка и като 
цяло се убеди в правилните действия. В отбраната 
непоразените цели могат да бъдат показани пов-
торно едновременно с целите на другите рубежи.

В съответствие с решенията на обучаемите ко-
мандири и за решаване на внезапно възникналите 
задачи (извършване на маньовър) в хода на боя по 
указание на ръководителя могат да бъдат показани 
резервни групи цели. Резервните групи могат да се 
показват и вместо непоказани цели.

Помощник ръководителят по мишеннната 
обстановка се намира (движи) зад бойния ред на 
стрелящите формирования на своя пункт за упра-
вление (ББМ), като поддържа постоянна връзка с 
ръководителя, води наблюдение за действията на 
формированията и мишенната обстановка, ръко-
води действията на операторите, управлява показа 
на целите в съответствие с плана за провеждане на 
учението и указанието на ръководителя , незабавно 
докладва на ръководителя за непоказаните цели и 
резултатите от стрелбата рубежи.

Огневите посредници следват бойните редове 
на обучаемите формирования, заедно с командира 
наблюдават направлението за водене на огъня от 
формированията и изпълняването на мерките за 
безопасност, не допускат водене на огъня по цели 
по-близо от разстоянията, предвидени в курса, не-
забавно прекратяват воденето на огъня при нару-
шаване на мерките за безопасност и докладват за 
това на ръководителя, след завършване на стрел-
бата докладват за всички нарушения, допуснати 
от стрелящите, и за количеството неизразходвани 
боеприпаси. Освен това огневите посредници при 

батареите и огневите взводове са длъжни да про-
верят правилността на разчета на установките за 
стрелба, комплектоването на зарядите, насочване-
то на оръдията, както и поставянето на ограничи-
телите на опасните направления в далечината на 
стрелбата [4].

В хода на същинската част от провеждане на 
ТУБС, офицерът провеждащ учението може да из-
ползва определени инструменти да провокира и 
подготви обучаемите да вземат необходимите ре-
шения и извършат конкретни действия, които да 
отговарят на целите на учението и на целите и за-
дачите на подготовката. Такива инструменти могат 
да бъдат сценария на учението, плана за имитация 
и списъка със събитията и инцидентите. С промяна 
на обстановката, съобразно упоменатите инстру-
менти, офицерът провеждащ учението активира 
подфазата „Планиране”, през която се очаква ко-
мандирите да вземат своите навременни и точни 
решения, които се оценяват съгласно предварител-
но заложените критерии. Тъй като процеса на про-
веждане на учението е твърде динамичен и един 
от най – важните фактори е времето, процесът на 
вземане на решение е твърде кратък за да бъдат от-
работени в пълен обем неговите стъпки. Ето защо 
решението на командира би следвало да се базира 
на своевременните разчети на щаба и най – вече на 
опита на командирите. 

След завършване на бойната стрелба, провер-
ка на оръжието и сдаване на боеприпасите, етапа 
на провеждане на ТУБС преминава към следваща-
та фаза „Отчитане на резултатите и извършване на 
непосредствен разбор – дискусия”. Фазата е заклю-
чителна за етапа на провеждане на ТУБС и същевре-
менно преходна и има своята изключително важна 
роля за началото на следващия етап „Разбор, анализ 
и оценка” на тактическото учение с бойна стрелба.

Разкриването на логическата последовател-
ност на дейностите при провеждане на тактическо-
то учение с бойна стрелба, подчинени на условията 
на регламентиращите документи би спестило вре-
ме и усилия на личния състав участващ в такова уче-
ние. Етапа на провеждане на ТУБС е сложен, дина-
мичен и изискващ голям разход на сили и средства. 
Изпълнението на дейностите през етапа изискват 
координация, съгласуване, опит на командирите и 
високи теоретични познания. Именно всеобхватно-
то изпълнение е критерий за постигане на високо 
ниво на сглобеност, полева натренираност на лич-
ния състав и начална точка за стартиране на проце-
са по анализ и извличане на поуките от практиката.

1. Доктрина за подготовка на Въоръжените сили на Република България
2. Заповед на Началника на отбраната № ЗНО-63/27.03.2015 г.
3. Курс за стрелбите със стрелково оръжие и бойни машини във Въоръжените сили на Република България, С., 2017.
4. Методика за подготовка и провеждане на ротните и батальонните тактически учения с бойна стрелба, МНО, 1987.
5. Програма за бойна подготовка механизираните /пехотните/ подразделения, ВИ, С., 2007
6. Ръководство за ученията във Въоръжените сили на Република България, С., 2017.
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Мащаба и сложността на кибер атаките 
срещу мрежи на НАТО и критична ин-
фраструктура на страните-членки непре-

къснато нарастват. Кибер заплахите мигрират и 
се провеждат главно за шпионаж и са насочени 
към кражба на информация и разрушаване и/или 
манипулиране на бази данни и информационни 
масиви. Съществуват уязвимости на КИС, които 
могат да бъдат използвани от лица и организа-
ции, имащи достъп до Интернет. Съвременните 
информационни технологии позволяват лесно 
да бъде скрита/маскирана самоличността на ли-
цата и/или организациите, използващи злонаме-
рено тези уязвимости. Нарастващата степен на 
свързаност и взаимна зависимост на комуника-
ционно-информационната инфраструктура пра-
вят кибератаките все по-привлекателен способ 
за различни разузнавателни служби, терористи, 
злонамерени хакери и престъпници.

Бурният растеж на комерсиални информа-
ционни технологии и използването им в почти 
всички области на човешката дейност се отразява 
значително и на военната сфера. Разрушителеният 
зловреден софтуер поразява и системите за отбра-
на, базиращи се на комерсиални информационни 
продукти.

Кибератаки от тип Denial of Service (отказ от 
услуги), може да доведат до рязко снижаване на 
способността на системата за командване и упра-
вление при провеждане на операции.

Непрекъснато повишаващата се зависимост от 
информационните технологии и широкото навлиза-
не на автоматизираните информационни системи 
в процеса на планиране и управление на МО и БА 

налага изграждането и поддържането на адекватни 
способности за кибер защита.

 Основание за разработване

Настоящият проект е разработен в изпълнение 
на:

l Изпълнение на Национална програма „Бъл-
гария в НАТО и Европейската отбрана 2020“ – Кибер 
защита;

l План за развитие на въоръжените сили на 
Република България;

l Инвестиционен план-програма на Минис-
терството на отбраната до 2020г.;

l Бяла книга за отбраната и ВС на Р България;
l Стратегия за национална сигурност на Р 

България; 
l Стратегия за управление на риска в отбра-

нителните програми на Министерството на отбра-
ната, структурите на пряко подчинение на министъ-
ра на отбраната и Българската армия;

l Стратегическа концепция на НАТО 2010, 
приета в Лисабон;

l Концепция на НАТО за кибер защита;
l Политика на НАТО за кибер защита и план 

за действие ;
l чл. 22, т.11а от Закона за отбраната и въоръ-

жените сили на Република България (ЗОВСРБ) ;
l Закона за електронно управление и Наред-

бата за общите изисквания за оперативна съвмес-
тимост и информационна сигурност, за публичните 
мрежи и интернeт ;

l ЗЗКИ, Наредба за криптографска сигурност 
на информацията и Наредба за задължителните 
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общи изисквания за сигурност на АИС или мрежи в 
които се създава, обработва, съхранява и пренася 
класифицирана информация, за класифицираните 
мрежи ;

l ISO/IEC 27000:2005 (ISO 27001 – Системи 
за управление на сигурността на информацията) 
и др.;

l Правилник за осигуряване и управление на 
качеството на отбранителни продукти в Министер-
ството на отбраната и Българската армия.

Цел

Проектът има следните основни цели:
l Постигане на способности за осигуряване 

на киберзащита на публичните мрежи и интернeт, 
както и на АИС или мрежи в които се създава, об-
работва, съхранява и пренася класифицирана ин-
формация, работещи в интерес на Министерство на 
отбраната ;

l Постигане на оперативна съвместимост със 
съюзниците от НАТО и ЕС по линия на киберзащитата.

Способности, постигани  
с реализацията на проекта

l Придобиват се способности за надеждна 
информационна сигурност и кибер защита на кри-
тичните комуникационни и информационни систе-
ми, в съответстие с изискванията на Цел за способ-
ности (2013) Е5308N – „Информационна сигурност и 
кибер защита“.

Чрез реализацията на проекта се преодолява 
дефицит от:

l способности за контрол на сигурността в 
АИС или мрежи на БА:

l защитеност на комуникациите и комуника-
ционните/информационните системи;

l постигане пълна оперативна съвместимост 
със съюзниците от НАТО и ЕС по отношение на раз-
следване на компютърни инциденти и пробиви в 
информационната сигурност

Задачи

Изграждане, поддържане и развитие на:
l Изграждане на Център за наблюдение, 

анализ, и противодействие  на компютърни ин-
циденти в комуникационната инфраструктура на 
МО и БА;

l Изграждане на Лаборатория за техническа 
експертиза и оценка на киберинциденти;

l Изграждане на Център за научни изследва-
ния и развитие в областта на кибер защита и обуче-
ние ;

l Развитие на инфраструктурата на Центъра 
за наблюдение, анализ и оценка в обхвата за АИС 
на БА ;

l Придобиване способности за разследва-
не на кибер инциденти за защитата на информа-
цията за наблюдение, анализ и оценка на инци-
денти свързани със сигурността на АИС или мре-
жи на БА.

 НЕОБХОДИМОСТ 

1. Икономически фактори. 
l Увеличаването на натовареността на всич-

ки хардуерни ресурси при използваните политики 
за сигурност; 

l Възможност за предварително тестване на 
системите и оптимизиране броя на използваните 
лицензи за скъпоструващ софтуер; 

l Използването на нови по-гъвкави техноло-
гии за контрол на сигурността на информацията; 

l Многократно по-високата надеждност и си-
гурност на защитата на  оборудването; 

l Редуциране на разходите за хардуер чрез 
използване на виртуализация;

l Унифицирането на хардуерните решения за 
еднотипни задачи;

l Чрез анализ на риска за информационна си-
гурност унифициране на разнообразието  от харду-
ерни средства.

2.Външнополитически фактори
l Представя страната ни като надежден парт-

ньор, изпълняващ поети ангажименти и междуна-
родни споразумения;

l Осъществяване на преки контакти със 
структури на национално ниво, НАТО и ЕС в облас-
тта на кибер защитата и своевременен обмен на ин-
формация за заплахи и способи за защита;

l Повишаване на отказоустойчивостта и за-
щитеността на КИС и НАТО мрежи;

l Осигуряване наличността, целостта и защи-
тата на информацията обработвана в КИС, съответ-
стваща на нивото й на класификация;

l Осигуряване на доставянето и управление-
то на услугите в КИС, под въздействието на злона-
мерени действия и атаки в кибер пространството;

l Създава се и се поддържа екип с висока 
специфична професионална подготовка, който 
може да бъде ползван при необходимост и в други 
международни и национални сектори/отрасли.

ОБХВАТ:

Проектът обхваща изграждане на способности 
за кибер защита на основните Интернет домейни на 
МО и БА, както и на инфраструктурата за обработка 
на класифицирана информация - АИС на МО и БА .

 Технически параметри

Основната причина за това е бурното разви-
тие, както на методите за кибер атаки, така и на 
средствата и методите за киберзащита. Отделно, 
с развитието на технологиите може да се направи 
допускане, че необходимите средства за осигурява-
не на хардуер и софтуер ще намаляват с течение на 
времето при зададени първоначални параметри.

Постигани резултати с реализацията

l Придобиване на способности за надеждна 
информационна сигурност и киберзащита на кри-
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тичните комуникационни и информационни систе-
ми, в съответстие с изискванията на Цел за способ-
ности (2013) Е5308N – „Информационна сигурност и 
киберзащита“.

• Комплексното изпълнение на всички фази 
ще доведе до успешно изграждане на способности 
за отговор на кибер инциденти в рамките на Ми-
нистерството на отбраната

Интернет се превърна не само в най – голямо-
то информационно хранилище, но и място, където 
се концентрира значителен потенциал от критична 
инфраструктура на държавно и корпоративно упра-
вление, отразяващо се във все по – значителна сте-
пен на националната сигурност.

От 2007 г. към министерството на отбраната 
на САЩ са създадени формирования за провежда-
не на операции в компютърните мрежи. От 2010 г. 
е създадено ново военно киберкомандване, чиято 
основна задача е координация при провеждането 
на операции в киберпространството. Във връзка с 
това активно се провеждат изследвания и разра-

ботки на образци кибероръжия, включително и 
такива за индивидуално използване в полеви ус-
ловия. Първите образци са представени като него-
лямо устройство с регулатор на интензивността на 
различни видове атаки. С помощта на такова кибе-
роръжие всеки боец, намиращ се в „близост” до ко-
муникационната мрежа на противника, ще може да 
задейства кибератаки, без да притежава при това 
целият набор от специфични знания за устройство-
то и слабите места в мрежите на противника.    

Във Великобритания е създадено управление 
по кибербезопастност и оперативен център по ки-
берзащита през 2017г.

В Германия от 2010 г. действа специално воен-
но формирование за провеждане на кибервойна. 

В Израел е създадено и действа специално 
формирование по противодействие на киберзапла-
хи в състава на военното разузнаване. 

В Китай активно се работи по изграждането на 
шпионски компютърни мрежи. Изследват се въз-
можни сценарии за провеждане на кибервойна.          
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Военно дело на българите  
в периода V – VII век 

Цветан Колев

Резюме: Целта на настоящият доклад е да изследва военното дело на древните българи и да послу-
жи като отправна точка за по-задълбочено проучване на военното дело.Една от основните задачи, които са 
решени е изследването върху произхода на българите.Другата задача е анализът на въоръжението на пред-
ците ни.Синтезирани са характеристиките на древните българи като воини и оръжията, които са използвали 
в развитието на българското военно дело като част от Европейското военно изкуство в късната античност и 
ранното средновековие. Темата е от изключително значение за нашата история и народ. Важността на из-
следването е да преразгледа значимостта на българите, като един от факторите променили Европейската 
цивилизация и военно дело в ранното средновековие.

Изследването на темата е върху историографски анализи на документи от разглежданата епоха, архе-
ологически артефакти, изследвания върху живота и бита на други народи близки на древните българи със 
запазено културно - материално наследство. Друга важна част от проведеното изследване е възстановка на 
историята през периода V-VII век, чрез позоваване на описания от древни източници. 

Методите, които съм използвал са: синтез, анализ и документален метод.Доклада се състои от три час-
ти, в които съм описал както следва: история на зараждането на българите и тяхното военно дело северно от 
Китай, историографски хипотези и древни извори.В първа глава съм обобщил организацията на конницата и 
оръжията: лък, палаш и сабя. Във втора глава съм описал военната тактика и битки, дали политическо отраже-
ние на епохата, в която са се провели. 

Ключови думи: ордос; легион; скутарии; онгъл; багаин; багатур; джигитовка; палаш; кан; канар текин; 
кавхан; балтавар; колобър; Балхара; спата.

Abstract: The purpose of this report is to investigate the military work of the ancient Bulgarians and to serve 
as a starting point for a deeper study of the military. One of the main tasks that have been resolved is the study of 
the origin of the Bulgarians. The second task is the analysis of the arms of our ancestors. The characteristics of the 
ancient Bulgarians as warriors and the weapons they used in the development of the Bulgarian military as a part of the 
European military art in late antiquity and the early Middle Ages. The theme is of utmost importance to our history 
and people. The importance of the study is to reconsider the significance of the Bulgarians as one of the factors 
that changed European civilization and war in the early Middle Ages. The research of the topic is on historiographic 
analyzes of documents from the period under consideration, archeological artifacts, research on the life and the life 
of other peoples close to the ancient Bulgarians with preserved cultural and material heritage. Another important 
part of the study is a reconstruction of history during the period V-VII century, by reference to the ancient sources.
The methods I have used are: synthesis, analysis and documentary method. The report consists of three parts, which 
I have described as follows: a history of the birth of Bulgarians and their warfare north of China, historiographical 
hypotheses and ancient sources.In the first chapter, I summed up the organization of the cavalry and the weapons: 
a bow, a sword and a sword. In the second chapter I have described military tactics and battles, whether political 
reflection of the age in which they took place.

Key words: Ordo; legion; squatting; ongle; baganin; bagatour; jigging; palash; khan; kanar tekin; kavhan; 
baltavar; kolobar; Balchara; the spat

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИТЕ КЪМ ЕВРОПА  
И ВОЙНИТЕ С КИТАЙСКАТА ИМПЕРИЯ

 „Честно и високо дръж бащиното знаме. Бъди 
достоен, за да управляваш. Слава ще ти донесат 
бойните коне и храбрите мъже. Собственото си 
щастие добивай със собствените си ръце. Бъди 
здрав.“  -  Надпис на дъното на сребърна чаша, 

намерена в могила на прабългарски балтавар – V 
век. пр.н.е. 

Войната е била съпътстващо явление в живо-
та на древните българи, тя не е била средство за 
завладяване и поробване. Тя е била средство за 
оцеляване. Българите са доказали в десетки войни, 
правото си на съществуване още в древната Азиат-
ска прародина. Военното дело на българите още в 
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миналото е удивлявало народите. Именно това е, 
което по-точно ще изясня в настоящият доклад.

Древните българи в състава на Хунската им-
перия, развиват самобитно общество от полуно-
мадски и полууседнал начин на живот. Историог-
рафкото изследване показва, че древните българи 
принадлежат към хунско и индоевропейско сме-
сено население, отделило се някъде в началото на 
първото хилядолетие пр.н.е. от земите на Памир 
и Хиндукуш. Според ранен китайски източник (ле-
топис от 1864 г. пр.н.е.) империята т.нар. „хуни“ 
принадлежи към най-древните държавни форми-
рования в света. През IV-III век пр.н.е. от китайски 
летописи черпим сведения за живота и бита на 
хунобългарите, по-източните летописи описват за 
съществуването на европеидни хуни и монголоид-
ни хуни, които живеели под властта на български 
владетел от рода Дуло. Описанията на китайците 
за военната организация на хунобългарите, не се 
различава много от описанията на ромейските 
хронисти след пристигането им на европейския 
континент. Китайските летописци твърдят, че ху-
нобългарите живеели в укрепени лагери нарече-
ни „ънгл“, което според проф. Златарски съответ-
ства на ромейската дума „оглос“. Хунобългарските 
владетели живеели в юрти, които се намирали в 
т. нар. „онгъли“. В своите летописи китайците оп-
исват първобитна форма на земеделие, което под-
сказва, че предците на българите са били наистина 
полууседнал народ. 

Онгълите силно се различават, като фортифи-
кационни системи от познатите на Запад крепости 
и замъци, които имали функция да прикриват ари-
стокрацията или околните селища при инвазия на 
външен враг. Онгълите представлявали огромни по 
площ укрепления, които може да 

приютят цялото племе. Тези огромни фор-
тификационни съоръжения сред степите на Азия 
били характерни и лесно осъществими. 

Историците проф. Геза Фехер, проф. Петър Му-
тафчиев и проф. Васил Златарски смятат, че Алтай 
е древната прародина на българите, които били 
част от хунския военно-племенен съюз. До I век 
пр.н.е хунобългарите са били основен опонент на 
китайските императори в региона. Строежът на Ве-
ликата китайска стена е бил започнат поради воен-
ната мощ на хунския военен съюз. 

Професор Добрев посочва, че „българите“  са 
се изселили на север към Алтай, където се е заро-
дила т.н. „Таштътска култура”. Синтез между Ор-
хонско-енисейката и индоевропейската култура на 
Хиндукуш, която  по-късно в Източна Европа в Се-
верния причерноморски район е позната, като Сал-
томяцка култура.

Според Г.Фехер: „Българите бяха онзи народ, 
който допринася най-много за организирането и 
оформянето на цивилизацията на цяла Източна 
Европа и въвеждането и в културния свят.“ 

От II до IV век хунобългарските племена оста-
ват на границата между Европа и Азия покоряват  
аланите между р. Волга , р. Дон и Кавказката пла-
нина до Азовско море. През първата половина на V 
век хуните стават съседи на Римската империя.

ВЪОРЪЖЕНИЕТО  
НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

Основната ударна сила в древната българска 
войска била конницата. За древните българи било 
характерно да отиват на война с два коня в случай, 
че  убият или ранят единия кон. Хунобългарите по-
знавали източното умение наречено джигитовка.

Римският историк Аминт Марцелин отбеляз-
ва, „хунобългарите са се  били сраснали с конете 
и всички дейности като сън, хранене,пиене и др.“

През V век хуните и българите променят воен-
ното дело  и  в частност използването на конницата, 
като основна бойна единица на Европейския кон-
тинент. Сблъсъкът между хунобългарски и римския 
военен модел бележи началото на средновеков-
ните армии. Станислав  Станилов  в своята статия 
„Номади“ от 1983 г. описва хунобългарските воини  
– багатурите  по графитни изображения: конусови-
ден шлем, плетена или люспеста ризница, стъпили 
върху стреме , въоръжени с дълго копие. Яздене-
то на бойни коне в мирно време се наказвало със 
смърт, конят бил ценен и пазен защото той бил ос-
новното средство, с което българите побеждавали 
своите противници. 

Стреме и юзди 
Древните българи майсторски владеели кон-

ната езда, като единични воини и като част от ор-
дата. Стабилността на хунобългарския воин идвала 
от стремето и юздите, докато римския кавалерист в 
началото на I-III век сл.н.е. не познававал стремето. 
Войните с българи, хуни и сармати променили ми-
сленето на римляните за ефективността на кавале-
рията. Хунобългаринът можел спокойно да влезе в 
схватка и да нанесе светкавичен удар със сабя, боз-
дуган  или копие, а римския кавалерист без стре-
мена и своята „спата“ - меч  не можел да постигне 
същият ефект в близък бой. Стремето позволявало 
стрелбата с лък от кон, българите със своето уме-
ние по „джигитовка“ превърнали конницата в Ев-
ропа, като решаващо изхода на битките средство и 
военна единица  през следващите векове. 

Лък и сабя
Наред с ездата, древните българи познавали 

стрелбата със сложно съставния рефлективен лък. 
Лъв Мъдри изтъква в своята „Тактика“ : „те (хуни-
те) предпочитат да водят далечен бой от колко-
то близък.“

Българите, хуните и останалите конни народи 
въвели тактика, в която края на сражението не зави-
сил от бройката , а от маневреността и гъвкавостта 
на войсковите части.

Най-страшното оръжие на хуно-българите бил 
рефлективния лък споменат по-горе , който имал 
далекобойност до 450 м. Качеството на тези лъкове 
е недостижимо и до днес. 

Унгарският историк Геза Фехар описва „тай-
ната“ на рефлективния лък: „той включва в себе си 
три твърди и две еластични зони. При окачване на 
тетивата накрайниците и рамената му се извиват в 
обратната посока за да се получи тъй наречената 
рефлексия.“

Накратко тайната е ,че колко по-трудно се на-
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тяга при изработка после стрелбата е по лесна. За 
изработка участва повече от един човек. Рефлекс-
ния лък може да изстрелва до 12 стрели в мин. до-
като с просто съставен лък до 7 стрели в мин. Това 
оръжие било познато от северното причерноморие 
до Япония. Стрелите които ползвали хуно-бълга-
рите били 36 вида, между които най-интересни са 
бронебойните, ловните (с костен връх), запалител-
ни, свирещи ( те били използвани за насочване на 
стрелбата от стрелковите части). 

Друго характерно оръжие за древните бълга-
ри било сабята и палаша. Те произлизат от древните 
мечове ползвани в азиатското пространство. 

Хунобългарите първо развиват оръжието на-
речено „палаш“, което попада в Корея и Япония.

Историкът Н.Я.Мерперт предлага следна-
та схема за еволюцията на при хладните оръжие 
„меч-палаш-сабя“: Палашът еволюира с право ос-
трие под влияние на амехенидските персийси ме-
чове“.Палашът за разлика от меча е бил едно остър 
и служел за сеч от кон. Сабята еволюира от палаша 
и след като пристига на „стария континент“ през V 
век се е ползвала дълго време само в Източна Ев-
ропа векове по-късно се разпространява в цял свят. 

Тайната на сабята според Геза Фехер се крие в 
извивката на нейното острие, като се нанася удар с 
кръгово направление. Средната дължина на сабята 
и палаша варира между 80-105 см , зависимост от 
височината на боеца. Сабята напълно превъзхожда 
ромейския меч. 

СТРАТЕГИИ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ДРЕВНИТЕ 
БЪЛГАРИ ВЪВ ВОЙНИТЕ С РИМСКАТА 

ИМПЕРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА V-VII ВЕК

Всеки народ развива свои воински умения, не 
правят изключение и древните българи. Населява-
ли степните пространства на Азия и развили до съ-
вършенство конната тактика.Главно хунобългарите 
разчитали на светкавичния удар от засади, хитрости 
и на края на тежко въоръжените багатури.Битките 
описани от старите китайски, римски и готски хро-
нисти имат предвид, че българското войнство било 
страшен противник, с който се съобразявали всич-
ки народи. За разлика от римския легионер, българ-
ския воин се биел индивидуално, багаините можели 
да командват своите стотни, които се превръщали в 
монолитни бойни единици. Древните българи има-
ли огромен военен опит - войни с китайци, перси, 
хазари, авари, готи , римляни. Те били различни по 
военен модел и усъвършенствали и развили воен-
ното дело на нашите предци. Действието на леката 
и тежка конница било хармонизирано и работело 
безотказно.

Древните българи поделяли войската на три 
части: ляво, дясно и център - ордос, командван от 
ханът , лявото и дясното от канар текин (престоло-
наследника) и кавханът ( вторият след владетеля). 

Хунобългарите избягвали генералните сраже-
ния, рядко влизали в битка само в краен случай. 
Битката се завързвала от леката конница с демон-
стративни атаки, примамки и фалшиви отстъпле-
ния. Тежката конница влизала когато вражеския 
боен ред е разпръснат и позволява за фронтална 

атака със смазващо превъзходство. Предците ни 
знаели, че за да бъде победена една войска трябва 
да бъде прекъсната цялата логистика. 

Хунобългарите владеели бойни изкуства, едно 
от които е фехтовката със сабя, която можем да 
срещнем при съвременните казаци в Русия, както 
и народната борба, която има аналози в цяла Азия.
Характерна практика за българите било гадаенето, 
те влизали в битка само в определени дни, освен 
ако не било крайно наложително. Вероятно било 
свързано с древните вярвания на предците и „пред-
сказанията“ на колобрите.Древните българи и хуни 
се появяват на европейската историческа карта във 
време, когато Римската империя не била в онзи ан-
тичен блясък на първите и векове. Българи, хуни 
и сармати носели друг военен модел различен от 
римския. Хунобългарското войнство взаимствало 
множество практики от сарматите и последните се 
слели в Хунския военно-племенен съюз. 

През периода V-VII век българите се превръ-
щат не само във важен съюзник, но и в основна во-
енна сила в Източна Европа. 

Синодий Аполинар пише: „Хунът не пропуска 
целта,неговите стрели означават смърт“.

Амиан Марцелин пише:  „ Хуните нямат рав-
ни в ловкоста им, с която мятат своите стре-
ли от върхове с изострени кости, също толкова 
смъртоностни като железните”

По времето на Атила българите и хуните се на-
учават да превземат крепости, което е доказател-
ство за адаптивността на българския военен модел 
да се развива в променящата реалност на военната 
среда .

Една най-мащабните битки в историята на ху-
нобългарите въобще в историята на света е битката 
на „Каталонските полета“ – 451 година по време на 
Кана Ювиги Атила, който успява да се наложи на За-
падната Римска империя. 

Военната организация на хунобългарите поз-
волявала по-добро маневриране, тактическо отстъ-
пление и обхождане.

Римския историк Йордан пише: „В древноста 
не е имало подобни подвизи, нито подобно клане, 
който не е бил свидетел на това зрелище да не му 
се случва никога“.

След „Каталонската битка“ започва нова епоха 
за Европа – началото на „Тъмните векове“. След бит-
ката Атила умира. Хунския военно-племен съюз се 
разпада и българите се отделят, като отделна етни-
ческа група. Основните племена, към които спада-
ли древните българи били кутригури на Запад  и на 
Изток утигури - пишат Прокопий, Менандър и Ага-
тий. В края на V до началото на VII век българите ще 
бъдат разделени на тези основни „хунски“ групи.

„Съюзът на двамата Теодориховци отново 
започнал да безпокои ромейската държава, тъй 
като те опустошавали тракийските градове. По 
тази причина тогава император Зенон [(474-475; 
476-491)] бил принуден да повика за пръв път бъл-
гарите за съюзници.“

Из летопистта на Йоан от Антиохия  
на Оронт VII в.

Западната римска империя се разпада напъл-
но, като държавно формирование през 476 година 
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след свалянето на последния западен римски им-
ператор Ромул Августул. След разпадането и на ати-
ловата държава хуните изчезват с етнонима „хуни“ 
западните и източните български групи през VI век 
попадат под аварско и тюркско влияние. 

Начело на един кутригурски (български) отряд 
стоял балтавара Бузан. Последния бил съюзник на 
ромейския император Зенон. В края на V и през це-
лия VI век българите от двете общности били пред-
почитани наемници на Ромейската империя (Визан-
тия). Бузан с не много голям отряд от багатури имал 
за задача да атакува и възспре войските на готския 
крал Теодорих Велики. Готите с големи усилия успе-
ли да избият багатурите и пленили ранения балта-
вар Бузан. 

Епископ Енодий разказва за тази побе-
да в своето похвално слово за Теодорих, начи-
на по който възхвалява българите –кутригури. 
Енодий пише : „Това е народът, който имаше всич-
ко преди теб, което е пожелавал; народ, у който 
този е придобивал титли, който е купувал бла-
городството си с кръвта на неприятеля, у който 
бойното поле прославя рода, понеже у тях се смя-
та без колебание за по-благороден оня, чието оръ-
жие е било повече окървавено в сражение; те са на-
род, комуто преди битката с тебе не се е случвало 
да срещне противник, който да му устои, и народ, 
който дълго време е извършвал войните си само с 
набези (ще рече асиметрични атаки- курс. е мой ). 
Тях не са поставяли в затруднение, както трябва 
да се очаква, нито планинските масиви, нито из-
пречилите се реки, нито липсата на храна понеже 
смятат, че е достатъчно удоволствие да пият 
кобилешко мляко. Кой би устоял срещу противник, 
който се носи и храни от своето бързо животно?“

Силни и похвални думи от победител, за готи-
те тази победа над българите била с огромно значе-
ние без аналог в световната история. 

Менандър пише: „Утигурите се защитавали 
жестоко, но били прегазени а кутригурите защото 
били  по слаби изтощени попаднали под властта им“. 
Това нахлуване на аварите станало към 568 г пише 
Менандър, а в „Историята на Джагфар“ станало по 
времето на кан Боян правнук на Ернах (Бел Кер-
мек,Ирник атиловия син) „утикурите и кутригурите 
(българите) отново повдигнали глава и се разбунту-
вали“. 

Никофор пише: „Савирите (аварите) изпитали 
панически страх от случващото се и притихнали“. 
„Боян се побратимил с Тубжак хаганът на аварите, 
последния нарекъл своя син Боян“. 

Този развой на събитията показва ясно, че бъл-
гарската мощ не е била прекършена, българите се 
превръщат от подчинен народ в съюзен народ на 
аваркото племе. 

В началото на VII век древните българи на Из-
ток между Черно и Каспийско море създали нова 
държава организирана по старата „хунска“ тради-
ция. Това било Стара Велика България на хан Кубрат, 
който наследил властта от своя чичо Органа. Спо-
ред „Историята на Джагфар“ Хан Кубрат бил син на 
хан Албури, който владеел българите утигури. След 
смъртта на Албури поетата власт на Орган и след 

това от Гостун хан Кубрат поема властта след като 
се връща от Константинопол. През 635 г. хан Кубрат 
става владетел на „Стара Велика България“.

Появата на нова заплаха от Изток т.н. хазари 
станали основен опонент за военни действия сре-
щу Кубратовата България през VII век.След нейното 
разпадане Аспарух поел на Югозапад към Безара-
бия и Северна Добруджа.

Ромейския летописец Теофан пише: „Аспарух 
като преминал Днепър и Днестър, по северните 
от Дунава реки и като завзел Онглоса се заселил 
на мъчно превземаемо място,то давало по голяма 
сигурност спрямо неприятеля“. 

Арменския географ Хоренаци отбелязва: 
„ На делтата на р. Дунав живее Аспархрук син 
на Хубраат“. Теофан отбелязва: „ Българите 
като видяли армията на императора Констан-
тин IV Погонат, избягали в своето укрепление“.   
Вероятно също трябва да се възприема от Южна Бе-
сарабия до Южна Добруджа където се помещавала 
първоначално Дунавска България.

След войната с Константин IV Погонат бълга-
рите завоюват Мизия и Карпатието, тук изниква въ-
прос дали преди това не са ги владеели още през 
V-VI век по времето на „хуните“ до идването на ава-
рите? 

Фортификационните способности на прабъл-
гарите не били по различни от тези по времето на 
хунския период в централна Азия. Оглусът бил веро-
ятно резиденцията на хан Аспарух на о-в Певка как-
то смята проф. В. Златарски на делтата на р. Дунав. 
Валовете и окопите, които заграждат от юг и север 
са защитавали територията обособена от Аспарух. 
Хунският военен опит се вижда отлично приложен 
във войната с ромеите 680 г. 

Теофан пише : „ромеите били обзети от 
страх и бягали, а българите ги догонвали и пове-
чето погубили с меч.“ Никифор съобщава: „Бъл-
гарите преследваха ромеите продължително и 
огромни загуби за ромеите! Мнозина ромеи били 
убити от саби, стрели, стъпкани от конете, 
а други изтикани в блата където се издавили. 
Само малцина успяли да се спасят на корабите.“ 
Походът на Константин IV не бил съвсем наказате-
лен, както беше прието преди в историографията 
оказва се при правилно тълкуване, става въпрос за 
война между Стара Велика България и Източната 
Римската империя – Византия. 

На следващата година - 681 бил сключен ми-
рен договор между България и Византия с което на 
ромеите им се наложило да плащат данък.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ако приемем,че пети век принадлежи на ху-
ните ,а шести на аварите, то седми век си е само 
на българите. През седми век говорим за държава 
с името България , а не хунския съюз или аварски 
съюзници. Прабългарите не само покорили славян-
ските племена на Балканите, а заедно с тях създали 
нова държава Ханство България започнало нов етап 
в своето развитие, като официална европейска дър-
жава.          
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ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Древните българи извървели дълъг път от Ал-
тай и Хиндукуш, развивали своето военно дело с 
досега си другите народи. Създали система, която 
трябва да се изучава както антична гръцко - римска 
и средновековната военна тактика. Българите вина-
ги са били воини поради регионите където са живе-
ели. Днес виждаме от позицията си на хора в 21 век, 
колко бурен и променлив е света. Крехката среда 
на сигурност трябва да бъде компенсирана с отлич-

ни въоръжени сили, разузнаване на наследници на 
прабългарските съгледвачи, багатури и с единение 
на българите. 

Днес ние сме част от Алианса, може би това е 
поредния „Хунски военно-племенен съюз“. История-
та ще каже след време и наше задължение е днес да 
продължим делото на Авитохол, Кубрат и Аспарух . 
Ние българите сме извървели своя исторически път, 
като външна граница на континента Европа тук са се 
разпадали и вдигали империи, но България е оцеля-
ла през вековете над 1300 години вече.
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Корупцията – заплаха за системата  
за национална сигурност

Невена Мандаджиева

Резюме: Корупцията, особено тази в обществения сектор, политическата корупция и системната коруп-
ция могат да имат сериозни последствия върху системата за национална сигурност. Правилното разбиране 
на този проблем, и съответно на мерките за предотвратяването и справянето с него, би довело до по-добро 
управление на обществения ресурс, политическа и социална стабилност, устойчиво икономическо развитие 
и установяване на обществен ред и правова държава. 

Основните последствия за националната сигурност вследствие на корупционни практики са загуба на 
политическа и институционална легитимност на държавното управление, разхищение на обществените ре-
сурси, обществена апатия и негативизъм. Идентифициране на специфични последици от корупционни прак-
тики във въоръжените сили, полицията, митниците, разузнавателните служби и съдебните институции.

Дефиниция и класификация на корупционните практики. Анализ на формите на корупция, които са 
най-силно ерозиращи за националната сигурност. Връзка между корупцията и други видове заплахи за на-
ционалната сигурност като тероризъм, организирана престъпност и пране на пари. 

Форми на превенция и борба със съществуващата корупция – политически, законодателни, образова-
телни, наказателни. Важността на прецизна оценка на риска за конкретно общество, на изграждане на об-
ществена нетърпимост към корупцията и промени в манталитета, ефикасна съдебна система и върховенство 
на закона. Дългосрочна стратегия, включваща стабилна икономическа среда, изграждане на правова държа-
ва, свободни медии и позитивни обществени нагласи. 

Ключови думи: корупция, система за национална сигурност, политическа и социална стабилност.

CORRUPTION - THE THREAT TO THE NATIONAL 
SECURITY SYSTEM
NEVENA MANDADJIEVA

Abstract: Corruption, especially in the public sector, political corruption and systemic corruption, can 
have serious implications for the national security system. A proper understanding of this problem and the 
appropriate measures to prevent and tackle it will lead to better management of the public resource, political 
and social stability, sustainable economic development and the establishment of public order and the rule of law. 
The main implications for national security as a result of corrupt practices are the loss of political and institutional 
legitimacy of government, waste of public resources, public apathy and negativism. Identification of the specific 
consequences of corrupt practices in the field of armed forces, police, customs, intelligence services and judicial 
institutions.

Definition and classification of corrupt practices. An analysis of the forms of corruption that are most eroded to 
national security. Relationship between corruption and other threats to national security such as terrorism, organized 
crime and money laundering. Forms of prevention and fight against existing corruption - political, legislative, 
educational, criminal. The importance of accurate risk assessment for a particular society, the building of public 
intolerance to corruption and changes in mentality, the effective judiciary and the rule of law. Long-term strategy, 
including a stable economic environment, building a legal state, free media and positive public attitudes.

Key words: corruption, national security system, political and social stability.

Дори непрофесионален и бегъл поглед към 
статистическите данни показва, че страните, 
в които има системна злоупотреба с общест-

вено положение за лична облага са изложени на 
много по-голям риск от институционална нестабил-

ност, конфликти и организирана престъпност. Връз-
ката между корупцията и националната сигурност 
е фундаментална и дори може да се твърди, че е 
пропорционална - колкото по-висок е индексът на 
корупция, толкова по-голям риск от различен поря-
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дък съществува за сигурността на обществото. 
Ние сме свидетели на прогресивно разширя-

ване на обхвата на понятието „национална сигур-
ност“ - преглед и историческа справка на стратегии 
в страни от Европейския съюз, например, показва, 
че понятието постепенно обхваща все повече ас-
пекти на обществения живот. Това беше наложено, 
както е добре известно, от промени в характера на 
заплахите след края на студената война.  Рисковете 
са свързани и взаимно потенциращи се, има разми-
ване между външни и вътрешни граници на източ-
ниците на заплахи, те имат много по-комплексен 
характер и зависят в голяма степен от социалната 
и икономическа тъкан на обществото и нейната 
устойчивост. 

В резултат на това, корупционният натиск е 
върху цялата система за национална сигурност, 
въздействието му върху един сектор не се огра-
ничава, а се разпростира върху съседните поради 
свързания характер на рисковете. Ако мога образно 
да се изразя, злоупотребата с обществено положе-
ние, под каквато и форма да се осъществява, пред-
ставлява една черна дупка в обществената тъкан, 
която поглъща материя от цялостния капацитет на 
сигурността. 

В теоретичните публикации терминологично 
се различават много видове корупция, но аз смятам 
да спомена само три, които потенциално нанасят 
най-голяма вреда на националната сигурност. На 
първо място по негативен ефект върху национална-
та сигурност е формата на корупция, която включва 
участие на политическата класа. Тя води до злоупо-
треба с обществени фондове и пренасочването им в 
посока, водеща до лична облага и до корумпиране 
на процеса на вземане на решения от политическо-
то и държавно ръководство. Много често политиче-
ската корупция е не просто нарушаване на буквата 
на закона, тя се превръща в цялостна подмяна на 
духа на правовата държава, в посока на обслужва-
не на интересите на една тясна прослойка от обще-
ството. Поради тази особеност, разкриваемостта, 
превенцията и пенализирането на политическата 
корупция е много трудно, което води до забавяне 
и проваляне на овладяването на последствията от 
нея. Затова и политическата, както и системната ко-
рупция, води често до смяна на правителството и 
радикални реформи. 

Следващия вид, бюрократичната корупция по-
тенциално подлежи на ограничаване чрез мерките 
на административния и съдебен контрол, но много 
често двете форми са свързани, и обхвата и дълбо-
чината на контрола се възпрепятства от политиче-
ска намеса в него, защото в процеса на злоупотреба 
са замесени представители и на двете групи – на 
политическата класа и на бюрокрацията. 

И третият случай, в който корупционните прак-
тики са преминали определен праг на насищане и 
са се превърнали от инцидентни в структуроопре-
делящи за политическото и държавно управление, 
говорим за системна корупция. Това е явление, при 
което разликата между законност и нарушение е 
размита, корупцията се приема за норма и е стана-
ла част от социалната тъкан на обществото, изцяло 
е изместила функционирането, базирано на опре-

делени норми и законови актове. 
От друга страна, единна дефиниция за нацио-

нална сигурност не съществува, но за удобство мо-
жем да обобщим разбирането в повечето държави 
от Европейския съюз по този въпрос и да кажем, 
че то включва защита на териториалната цялост и 
суверенитет на държавата, сигурността на гражда-
ните, националните интереси и ценности, и изграж-
дане на проспериращи и социално стабилни обще-
ства, в които правата и свободите са гарантирани. 
Постигането на това състояние предполага, заедно 
с военните, външнополитическите и икономически-
те аспекти, върховенство на закона, прозрачност на 
действието на политическите партии и институции-
те, свободни медии, икономика, базирана на сво-
бодния пазар, и стабилен обществен ред. 

Заплахите, които произтичат от корупционни-
те практики за националната сигурност могат да 
бъдат класифицирани като по-общи, свързани с 
различни сектори на функциониране на общество-
то и по-конкретни, които се отнасят до сектора на 
отбраната, съдебната система, митниците, структу-
рите за вътрешна сигурност.  

Едно от най-мащабните и ерозиращи след-
ствия на корупционните практики е, че променя на-
ционалната самоидентификация и манталитет в по-
сока на чувство за несигурност, недоверие в инсти-
туциите, проблематизиране на утвърдени норми, 
закони и правила, ниско национално самочувствие, 
чувство на изолираност и безпомощност у гражда-
ните. Утвърждава се убеждението, че съществува 
безнаказаност, безперспективност и неспазване-
то на законите се превръща в норма. На практи-
ка, гражданите започват да се чувстват по-добре 
социално интегрирани когато нарушават закона и 
обществения ред, а не когато го спазват. Това има 
сериозни последици от икономически характер, 
отражение върху обществената сигурност, възпи-
танието на младите поколения и ефективността на 
институциите. 

Освен това тези нагласи предпоставят и лесна 
податливост на хибридни атаки. Гражданите труд-
но ги разпознават, не развиват чувствителност за 
идентифициране на фалшиви новини, имат тенден-
ция да вярват на всичко, което представя тяхното 
общество в негативна светлина, превръщат се в 
лесна мишена на подобни влияния. В крайна смет-
ка, имаме създаване на втора реалност – базирана 
на слухове, спекулации и умишлени манипулации, 
която е много инертна. Наблюдава се ефектът, че 
дори реално да се подобри функционирането на 
обществения и държавен сектор, ефектът на реал-
ността прим, както ще я нарека, се задържа, и на 
практика неутрализира извършения напредък и 
благоприятното му въздействие върху ценностната 
система на обществото. 

Съществуването на корупция е заплаха и за са-
мия конституционен ред, върховенството на закона 
и демокрацията. Под въпрос може да бъде поста-
вен политическия процес, съмнението в справедли-
востта му създава благоприятна почва за насажда-
не на съмнения чрез спекулации и откровени лъжи. 
Това е възможно да изкриви изборни резултати, да 
инспирира политическо преследване на опоненти, 
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и в крайна сметка да доведе до опорочаване на де-
мократичния процес и подмяна на волята на граж-
даните. 

Недоверието в институциите проблематизи-
ра легитимността им и политическата стабилност, 
води и до загуба на доверие в съдебната система и 
правораздаването. Усещането, че всички са губещи 
и че вземането на решения е непрозрачен процес, 
води до липса на стремеж към усъвършенстване и 
постигане на по-високи резултати, както и на же-
лание за служба на обществото, много уязвими са 
по-слабите и зависими социални слоеве. Всичко 
това провокира обща деградация на ценностната 
система, има интерес само и единствено към ма-
териалния, бърз и лесен резултат, отсъства дълго-
срочна перспектива. 

В икономическия сектор се насажда убежде-
нието, че ресурсите, както и обществените поръчки 
се пренасочват само към определени лица, укри-
ването на данъци е практика и няма прозрачност 
на разпределението на публичните и държавните 
разходи. В резултат на това корупцията, както и су-
бективното усещане, че тя е повсеместна, създават 
условия за намаляване на данъчните приходи и за 
лошо управление на държавния бюджет, увеличава 
се реалната цена на услугите, системно се стига до 
преразход на обществени средства и в крайна смет-
ка се задълбочава социалното разделение в обще-
ството. Друг ефект е, че оценката за корупционния 
риск директно се отразява върху чуждестранните 
инвестиции и е в крайна сметка спирачка на иконо-
мическия растеж и развитие. 

Съществуват и аспекти на корупционните прак-
тики, които са насочени по-конкретно към сектори-
те на отбраната и вътрешния ред. Такъв е например 
наличието на корупция в обществените поръчки в 
сферата на отбраната и вътрешната сигурност, кои-
то поставят директен риск пред боеспособността 
и боеготовността на въоръжените сили, както и 
на поделенията на министерствата на вътрешните 
работи. Заплаха от такъв порядък е и корупцията в 
митниците, която не само, че отклонява средства от 
държавния бюджет, но и допуска изкривяване на 
икономическите процеси, води до трафик на хора, 

оръжие и наркотици, внос на тероризъм. 
Очевидно е, че справянето с корупцията изис-

ква комплексен подход, който да отговори на слож-
ната казуалност и многопосочния ефект на коруп-
ционния натиск върху обществата.

Трябва да се започне от много добра оценка 
на корупционния риск и анализ на причините, кои-
то могат да бъдат различни, в зависимост от дър-
жавния и обществен контекст в конкретни държави, 
като специално внимание се обърне на сектора за 
сигурност. Важно е изграждането на институциона-
лен и процесуален капацитет – законодателна ко-
дификация, кодекси за поведение, модели за кари-
ерно развитие, процедури за обществени поръчки 
и други. Необходимо е също да се подобри надзора 
и отчетността по отношение на мерките за справя-
не с корупцията, както и създаване и поддържане 
на ефективни институции и органи за борба със 
злоупотребите с обществено и служебно положе-
ние. Гласът на обществото, чрез неправителствения 
сектор е съществен в този процес, и трябва да се на-
сърчава по всеки възможен начин. Много важни са 
инициативите и програмите за насърчаване на не-
търпимост към корупцията, но и към спекулациите 
с нея и използването на обвиненията като средство 
за политическа разправа или обществено злепоста-
вяне. 

В крайна сметка, обаче, най-важни предпос-
тавки за ограничаване на злоупотребата с общест-
вено положение и практиките на непотизъм и фаво-
ритизъм, не се съдържат само в законодателството, 
кодексите или програмите. Те включват икономи-
ческа свобода, намаляване ролята на държавата 
до необходимите оптимални нива по отношение 
на функционирането на пазара и икономиката, 
просперитет, свободна конкуренция, независими 
медии, прозрачно финансиране на политическите 
партии. Тази среда, в идеалния й вид, задушава ко-
рупцията и не й позволява да доминира обществе-
ния живот, партиите и държавните институции. Тя 
генерира сигурност, устойчивост на хибридни за-
плахи, национално самочувствие, оптимизъм и же-
лание у гражданите да допринесат за развитието на 
обществата си. 
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Съвременната представа за регионалната 
сигурност в политикогеографската  

и геополитическата школа на Франция
доктор Радослав Бонев

В края на ХХ век и през първите две десетилетия 
на ХХІ век под влиянието на макроструктурни-
те измемения в моделите на международната 

сигурност, системата на международните отноше-
ния и подсистемите на регионалната сигурност, го-
лямо значение придобиват  регионалните фактори 
в геополитическо, военногеографско, политикогео-
графско,  геостратегическо и обществено-политиче-

ско отношение.  В САЩ, Франция, Германия, Полша 
и Русия силно се развива политическата региона-
листика.2 

Разнообразни са научните школи и направле-
ния от политическата география и геополитиката, 
занимаващи се с про блемите на регионализацията, 
регионалната интеграция и регионалната сигур-
ност. Една от тях - френската политикогеографска 

Резюме: Хронологически се проследява, анализира и тълкува процеса на формиране на научните въз-
гледи във френската политикогеографска и геополитическа школа и влиянието им върху регионалната по-
литика и регионалната сигурност. Използвана е евристичната база при изследователското композиране и 
категоризиране на критериите за геополитическа демаркация от гледна точка на позитивистката система на 
проф. Имре Лакатош за разкриване на характерните гносеологически конструкции в творчеството на отделни 
представители от политикогеографската и геополитическата школа във Франция, както и теорията на праксе-
ологията в геополитиката, разработена от проф. д-р Тиери дьо Монбриал. 

Ключови думи: Регионална сигурност, регионална политика за сигурност, политическата география, ге-
ополитика, система за международни отношения, война, военна история.

THE CONTEMPORARY PRESENCE OF REGIONAL 
SECURITY IN THE FRENCH POLITICOGOGRAPHIC AND 
GEOPOLITIC SCHOOL
Radoslav Bonev, PhD 

Abstract:  The article analyzes the process of formation of scientifi c views on the impact of geographical factors 
on state policy. Given the  views of the main French representatives of the geopolitical theory.Describes the main 
stages of formation of geopolitics in France and its diff erence from other national schools.Given the fundamental 
works of French geopolitics at the basis of national geopolitical school.Shows the diff erent approaches in the French 
geopolitical science. It is noted the process of institutionalization of French geopolitics after the second world war. 
Substantiates the claim the revival of the French national school of geopolitics.

Key words: Regional Security, Regional Security Policy, Political Geography, Geopolitics, System of International 
Relations, War, Military History.

„Днес опорочен, терминът „геополитика“ изисква да бъде дефиниран и 
реституиран в най-широкия обхват на понятието „политическа география“.

 Неговото място е в корените на една сбито представена тук концеп-
туална система, която позволява „да вземем на абордаж“ международния  

политически живот и да го опознаем във всичките му компоненти“.
Проф. д-р Тиери дьо Монбриал (Thierry de Montbral)1
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и геополитическа школа  е подчинена на регионал-
ната парадигма за диференциацията и регионали-
зацията на геопространството.3 

Ака демичните среди в различните страни са 
категоризирали няколко научни дисциплини, има-
щи отношение към тези проблеми – например в 
англоезичните страни и Русия, Германия и Фран-
ция: area studies – regional science – regional studies –  
regional analysis. Под regional science (регионална на-
ука) обикновено се разбира област от обществени-
те науки, която изследва чрез различни аналитични 
прийоми регионалните проблеми на сигурността. 

Под Area Studies Tradition в САЩ и Великобри-
тания, а в Германия Bereich Studien Tradition и осо-
бено във Франция Tradition d’études régionales се 
разбира „академична традиция в съвременната 
политическа география, която изследва земна-
та повърхнина от географска перс пектива на 
локално, регионално и глобално ниво“.4

Автор на първата класическа политикогео-
графска регионална теория, която засяга и струк-
турната еволюция на регионалната сигурност 
в исторически аспект е Йохан фон Тюнен (Johann 
Heinrich von Thünen, 1783–1850). Той пръв използва 
метода на регионалното моделиране. Карл Ритер 
(1779–1859) обявява географията за предимно хо-
рологична наука. Географията е наука за простран-
ството, а истори ята – наука за развитието, това е 
лайтмотивът на повечето негови изследвания. Хет-
нер (1859–1941) е изследователят, който приема, че 
геогра фията е пространствена (хорологична) нау-
ка. За него основен обект на изследване на геогра-
фията трябва да бъдат регионалните особености, 
с което дава превес на регионалната география, 
засягаща и сигурността на държавата в даден 
регион. Идеите на Хетнер оказват влияние върху 
представата за регионалната сигурност на френска-
та политикогеографска и геополитическа школа. 

Нейната основна гносеологическа същност 
е т.нар. „География на човека“ – „Géographie de 
l’homme“, която е концентрирана в изследовател-
ските усилия на Пол Видал дьо ла Блаш, Ж. Брюн, А. 
Деманжон, Р. Бланшар, Е. Мартон, П. Жорж. Те като 
цяло приемат методологическия принцип за „зем-
ното единство“ – „l’unité terrestre“, но прилагайки 
го само при изследване на отделни части от земна-
та повърхност - parties séparées de la surface de la 
terre. Според посибилизма природата е само въз-
можност за развитието и изменението на човешка-
та дейност и ограничителна дейността на хората в 
конкретни исторически условия.

Регионалният синтез - Synthèse régionale е 
крайната цел на френската политикогеографска и 
геополитическа школа,  представляваща регионал-
на география, в която страните и ре гионите са 
„географска индивидуалност“. Целостта - L’intégrité 
на страните и регионите, тяхната индивидуалност 
се определя от взаимодействието в обществените 
отношения. Поради това можем да приемем, че от 
нейна гледна точка регионалната сигурност попада 
в епистемологическото пространство на френска-
та специфичност в разбирането за поли тическата 
регионалистика – изследваща закономерности-
те на обществено-поли тическата организация и 

развитието на регионите, но от гледна точка на 
принципа на локализацията. Той предполага изу-
чаването на конкретни, локализирани комплекси 
от явления и процеси и тяхната взаимовръзка за 
дадена територия/акватория по отношение на 
сигурността. 

Политикогеографските, геополитическите и 
геоцивилизационните подходи и методи са в осно-
вата на теоретико-методологичната база на френс-
ката политическа регионалистика, докато задачи-
те, които стоят пред нея, допълват изследванията 
на политическата география и геополитиката, но 
на по-детайлно ниво – геополитическия регион (la 
région geopolitique).5

През първата половина на ХХ век се засил-
ва интересът на френската политикогеографска и 
геополитическа школа6 към историческата соци-
ология (sociologie historique), историческата демо-
графия  (démographie historique) и историческата 
антропология (anthropologie historique). Осъществя-
ват се опити за преосмисляне същността на истори-
ческата действителност, на социалните функции на 
историята за настоящето и бъдещето, на средствата 
и методите за изследване на миналото, на типовете 
исторически обяснения и описания в политическата 
география (les types d‘explications et de descriptions 
historiques dans la géographie politique), на използ-
ваните извори и принципите за научната им крити-
ка. Започналата полемика за „една нова история“, 
търсеща и своето начало в структураната еволюция 
на регионалната сигурност (l’évolution structurelle 
de la sécurité régionale), която е разбирана по-ско-
ро като гарантиране на държавен суверенитет 
и социален прогрес има своя собствена традиция 
- тази на основателите на списанието „Анали за 
икономическа и социална история“ (в различните 
периоди съществувало като: Analyse de l’histoire 
économique et sociale,  Annales d’histoire e‘ conomique 
et sociale, 1929–1938; Annales d’histoire sociale, 1939–
1941; Me‘ langes d’histoire sociale, 1942–1944; Annales 
d’histoire sociale, 1945; Annales: e‘ conomies, socie‘ te‘ 
s, civilisations, 1946–1993; Annales: histoire, sciences 
sociales, от 1994 г. ). 

От името на това списание произлиза и назва-
нието на  историческата школа „Анали“, която син-
тезира в своята същност и политикогеографската 
метафизика (métaphysique de politique géographique) 
във френската представа за геополитическото съ-
държание на регионалната сигурност. 

Развитието на френската историческа школа 
“Анали” може да се раздели в три основни етапа 
и четири поколения изследователи. Първият етап 
(1929 - 1946 г.) е свързан с усилията на нейните съз-
датели Люсиен Февр7 и Марк Блок. Вторият етап 
(1946 - 1969 г.) е реализиран под ръководството на 
Фернан Бродел, а третият етап е резултат от дей-
ността на френските историци като Ж. Дюби, П. 
Шоню, Е. Льо Роа Ладюри, Жак Льо Гоф. От друга 
страна обаче, самият Ж. Льо Гоф разглежда бор-
бите за нова история (une lutte pour la nouvelle 
histoire) извън школата “Анали” като счита, че те за-
почват далеч преди основаването ѝ.

Постиженията на школата “Анали” в развитие-
то на историческата наука и политическата геогра-
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фия, въпреки многобройните си критици, значител-
но разширяват възможностите за интерпретация на 
регионалната сигурност в структурните изменения 
на регионалните подсистеми в историята и теори-
ята на международните отношения през между-
военния период и в годините на Студената война. 
Това е от изследователско значение за френската 
политикогеографска и геополитическа школа, ве-
рифицираща трансформация на регионалните об-
ществено-политически подсистеми, как то и всички 
етапи на обособяването им. Така за нея регионал-
ната парадигма включва една основна завършена 
теоретическа конструкция, обясняваща закономер-
ностите на:

l регионализацията на сигурността в поли-
тическо-военното, военностратегическото и иконо-
мическото пространство;

l развитието на различните типове региони;
l междуре гионалното взаимодействие. 
Френската политикогеографска и геополи-

тическа школа разглежда „Регионът“ (La région), 
като регионален социум и социално-етническа 
общност, представляваща социокултурно, исто-
рико-етническо, ланшафтно-географско, админи-
стративно-териториално и икономическо прос-
транство, сформирало се по естествен и еволю-
ционен път.8 Това от своя страна предизвиква под-
чертан интерес към геоисторията (géo histoire), коя-
то е основана от Фернан Бродел и демоисторията 
(histoire démographique), обединяващи два аспекта 
на историческото знание за сигурността - физикоге-
ографския и социалния, което фундаментира едно 
от своеобразията на разглежданата школа през ХХ 
век. От друга страна - „Географската идеология” 
(Idéologie géographique) е другата съпътстваща ней-
на характерна черта чрез творчеството на  Раймон 
Арон (1905-1983). Той се опира на своята системна 
геополитическа теория за войната и мира в между-
народните отношения. 

Арон смята, че:
l пространството (espace) може да се раз-

глежда като среда, като сцена и като залог на външ-
ната политика и регионалната сигурност;

l пространството (espace) е сцена на во-
енните действия, театър на военните действия, т.е. 
опростено, абстрактно, стилизирано с определена 
цел пространство. 

Географската среда е място на дипломатиче-
ската и военната „игра”.  За Арон външнополити-
ческата дейност се превръща в инструмент, в сред-
ство, а геополитическата перспектива се трансфор-
мира в цел. Ресурсите – човешки, производствени и 
т.н., както и армията, се мобилизират за целите на 
експанзията. Самото пространство – в неговите ко-
личествени или качествени измерения – става залог 
в борбата между човешките общности. Достатъчно 
е да се убеди конкретната нация, че нейната съдба 
и тази на страната и зависят от земите, рудниците 
или промишлеността, разположени извън граници-
те на съответната държава и да и се припише „ес-
тественото желание за експанзия”, и ето че прос-
транството се превръща в залог на борбата между 
държавите, преставайки да бъде театър (сцена) на 

световната политика. Именно в това е и същността 
на „географската идеология”, основаваща се на на-
туралистичната философия (philosophie naturaliste). 

В историята на френската геополитическа ми-
съл Арон очертава две идеологии на „простран-
ствата като залог” в антагонизма (от гръцки език: 
ανταγωνισμός, борба, спор) между държавите в за-
висимост от това, дали последните аргументират 
действията си с икономическа или със стратегиче-
ска необходимост. Така идеологията на „жизненото 
пространство” е свързана с първата от тези „необ-
ходимости”, а тази на „естествените граници” 
(frontières naturelles) – с втората. Първата винаги се 
е ползвала с популярност в Германия, а втората – 
във Франция. Ратцел подготвя условията за появата 
на първата, а Макиндер – на втората. Идеологията 
на „естествените граници”, обосноваваща стратеги-
ческата или военна „необходимост” от присъеди-
няването към територията на конкретната държава 
на област или провинция, принадлежащи на съсед-
на страна, по същество е сходна с идеологията на 
„жизненото пространство”.

Според Арон, в съвременната ядрено-косми-
ческа епоха стабилността на границите малко за-
виси от стратегическата специфика на територията, 
през която те минават. Нито една естествена пре-
града вече не може да се смята за гаранция срещу 
евентуална агресия. Днес стабилността на полити-
ческите граници и устойчивостта в структурата на 
регионалната сигурност се определят от цял ком-
плекс икономически, военностратегически, демо-
графски и политически отношения между държави-
те. Ако политическите граници отговарят на поли-
тическите реалности на епохата, то те не могат да 
бъдат обект на конфликт.

Арон се опитва да обясни мястото и роля-
та на геополитиката в международните отноше-
ния по следния начин: „Геополитиката съчетава 
географското схематизиране на дипломати-
ческо-стратегическите отношения с географ-
ско-икономическия анализ на наличните ресурси и 
интерпретацията на международните отноше-
ния в зависимост от начина на живот и средата, 
която обитават народите (уседнали или номади, 
сухопътни или морски)”.9 В тази дефиниция гео-
графското пространство се разглежда като схема-
тична сцена на външнополитическата стратегия на 
държавата, тъй като мястото на действие е бойното 
поле (champ de bataille) в геополитически смисъл и 
категории. 

Сериозен опит за преразглеждане на типичните 
за съвременната френска геополитика идеи в ракет-
но-ядрената епоха предприема френският генерал и 
геополитик Пиер-Мари Галуа. За него е характерен 
отказът от географския детерминизъм. Според Галуа, 
ключови геополитически характеристики на държа-
вата в регионален и глобален мащаб, са:

l появата и разпространението на ракет-
но-ядреното оръжие, което изравнява силите на 
разполагащите с него държави, независимо от гео-
графското положение, размерите, отдалечеността 
им една от друга;

l медиите и прогресът в комуникационната 
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сфера, както и все по-голямото пряко въвличане на 
масите в политическия процес имат изключително 
сериозни последици за бъдещето на човечеството . 

Развитието на френската политикогеограф-
ска и геополитическа школа в контекста на реги-
оналната сигурност е свързано с дейността Ив Ла-
кост10, който създава през 1976 списанието „Херо-
дот”. Лакост и колегите му от „Херодот” разглеждат 
геополитиката като политическа география на 
всичките равнища (нива) на сигурността – от 
локалното (регионално) до глобалното. 

Според тази херменевтика, геополитиката 
изпълнява функцията на идеологическа обоснов-
ка (justification idéologique) на вътрешно- и външ-
нополитическите интереси на елитите във всички 
държави. Геополитиката се разглежда като силно 
идеологизирана сфера на знанието, имаща най-ве-
че военностратегическо приложение. Школата „Хе-
родот” (L’école d’Hérodote) твърди, че тези области 
на приложение са скрити в т.нар. академична гео-
графия (géographie académique) или университетска 
география (géographie universitaire), претендираща 
за идеологически неутралитет и надкласова обек-
тивност. 

Проф. Мишел Фуше, който също е от школата 
„Херодот”, смята, че не геополитиката, сама по себе 
си, е порочна, а онази изкривена форма, която тя 
е възприела поставяйки се в служба на агресивна-
та външнополитическа стратегия . Според Фуше и 
Лакост във взаимодействието на политическите и 
географските фактори, определящата роля принад-
лежи по-скоро на политиката, която не просто 
функционира в пространството, но и го преобра-
зува. Това кореспондира с мнението Мишел Фуко 
(Michel Foucault, 1926-1984)11, че „Войните, военни-
те практики и военните институции все повече 
се стремят да съществуват, в известен смисъл, 
единствено на границите, на външните краища 
на големите етатични12 единици като действи-
телно или застаряващо отношение на насилието 
между държавите”13. Войната е историко-поли-
тически дискурс на обществото, оказал се твърде 
различен от философско-юридическия дискурс за 
съществуването на държавата - т. е. тя е разбирана 
като постоянно социално отношение14. 

Школа „Херодот” аргументира принципно 
нова концепция за геополитиката и връзката й с ре-
гионалната сигурност, състояща се в две послания:

l пространството и границите са пасивни, 
неутрални и устойчиви елементи в структурата на 
регионалната сигурност на подсистемата на между-
народните отношения;

l противопоставяне и противодействие на 
потенциално опасните представи, свързващи ве-
личието на една или друга нация с териториалните 
претенции.

С аксиоматичната обусловеност на френската 
политикогеографска традиция, ударението се по-
ставя върху регионалните изследвания. Политико-
географският анализ на отделните компоненти в 
регионалната среда за сигурност трябва да е обвър-
зан с  исторически и политологически  фундаменти, 
за да даде отговор за разрешимост на проблемати-

зираността на сигурността в обществените отноше-
ния на регионално ниво. Лакост и школата „Херо-
дот“ отделят специално внимание на историята на 
политическата география и основните геополитиче-
ски теории, за да се докаже съществущата разлика 
между тях и произтичащите от това последици за 
съвремието .

Чрез изследователската и научната полемика 
в школа и списание  „Херодот“,  Ив Лакост констру-
ира ново определение за геополитиката, обновя-
вайки съдържанието на реконструираната научна 
дисциплина. Това е съпоставимо с методологията, 
предложена от Имре Лакатош (Imre Lakatos, 1922-
1974) в общите еволюционно-епистемологически 
закономерности15 на философията и историята на 
науката чрез експерименталното опровержение 
на дадена теория, което не води по необходи-
мост до нейното изоставяне.16 

Съзнателният отказ на френската политикоге-
ографска и геополитическа школа от практическото 
инструментализиране на геополитическите изслед-
вания не означава пълно отсъствие в нея на норма-
тивен елемент, което е привнесен от класическата 
геополитика. За разлика от други национални на-
правления, френската концепция за геополитиката 
се отличава с идеалистичен и локално-регионален 
характер, концентрирайки вниманието си преди 
всичко върху структурните изменения на регио-
налната сигурност.

Като присъствие и акценти школа „Херодот“ 
и Ив Лакост не са списание „Географски анали” 
(Analyse géographique) и Видал дьо ла Блаш с кате-
горичния отказ от континенталното мислене, ба-
зиращо се върху фундаменталния цивилизацион-
но-географски дуализъм и свързано с глобалните 
идеологически системи, а с използването на някои 
методологични модели на класическите геополи-
тици в общия им контекст, но взети в конкретния 
случай като нещо самостоятелно. На практика е 
реализиран опит за „деглобализация” и „региона-
лизация“ на геополитиката със свеждането й до 
чисто аналитичен метод. Тази геополитика придо-
бива популярност като „вътрешна геополитика” 
(géopolitique interne), тъй като се занимава предим-
но с локални проблеми на регионалната сигурност.

Използвайки „Моделът на Лакатош” за шко-
лата „Херодот“ приемаме, че са позволени пре-
разглеждания на базовото теоретическо наслед-
ство от класическите геополитически теории и 
неговото приложение в началните условия на екс-
перименталните постановки във френската регио-
нална геополитическа теория. Нагодена само чрез 
такова преразглеждане, тя все пак може да бъде за-
пазена до момента, в който се появи нова регионал-
на геополитическа теория, която противоречи на 
старата, чрез фалсифициращ я експеримент, обяс-
нявайки аномалията и предвиждайки нови факти. 
Често новите геополитически теории се появяват, 
опровергавайки старите без да се стига до действи-
телен експеримент, което практически в моделите 
на регионалната сигурност в годините на Студената 
война е сравнително малко възможно. 

Една поредица от опровергаващи предшестве-



70

ниците си теории (според вече описаните правила) 
се нарича „изследователска програма”. Тази про-
грама се състои от „твърдо ядро” и „предпазен 
пояс”. Самата наука, включително и геополитика-
та е една своеобразна изследователска програма, 
която се подлага на проверка с появата на всяка 
нова теория. Тази програма може да бъде оспорена 
само при стриктното спазване на методологични-
те изисквания към новата геополитическа теория. 
Моделът на Лакатош в регионалната сигурност 
решително скъсва с монотеоретичната догма, 
така характерна за представителите на класи-
ческата геополитика от деветнадесетото и два-
десетото столетие.

На базата на това специфична разновидност на 
„вътрешната геополитика” е методиката, разрабо-
тена с цел изучаване на връзките между политиче-
ските симпатии на населението и територията, коя-
то то обитава. Предвестник на този подход е френ-
ският политик и географ Андре Зигфрид (1875-1959). 
Той се опитва да изследва „вътрешната геополити-
ка” по отношение на политическите симпатии на 
едни или други региони, а също – проследяване 
на закономерностите, поставени във фундамента 
на т.нар. „електорална геополитика”(géopolitique 
électorale). В школата на Лакост тази нова геопо-
литическа теория получава систематично разви-
тие, превръщайки се в стандартен социологически 
инструмент, широко използван в политическата 
практика. Теорията за „вътрешната геополитика”, 
развита от Ив Лакост, Мишел Коренман и Пол-Ма-
ри дьо ла Гор, е тясно свързана със съвременната 
европейска политологическа мисъл и съзнателно 
избягва концептуалните обобщения и стратегиче-
ските прогнози. 

В това се състои и принципната разлика меж-
ду школата „Херодот“ във Франция и италянската 
геополитическа школа, от една страна и атлантиче-
ските и мондиалистките школи в геополитиката и 
теорията на международните отношения в САЩ и 
Великобритания – от друга.

Френската теория за „вътрешната геополи-
тика” е много по-слабо свързана с историческата 
същност на геополитиката в идеологически план 
от междувоенния пероид в историята на междуна-
родните отношения през ХХ век, отколкото атлан-
тизмът, мондиализмът и континенталната геопо-
литическа традиция. Тя представлява аналитична, 
политологическа и социологическа методология, 
съществуваща като съвременна позитивистко-диа-
лектическа парадигма в епистемологията на геопо-
литиката като цяло, но характерна само за френс-
ката политикогеографска и геополитическа школа. 
Между нея и класическите геополитически теории 
от ХIХ век и особено от ХХ век следва да се прави 
разлика подобно на „твърдото ядро” и „предпа-
зения пояс” по модела на Лакатош. На практика 
това са две научни и изследователски простран-
ства, свързваща между които е само използваната 
семантиката и терминология. Такова потвърждение 
откриваме и в  книгата на Жан Готман (1915-1994) 
„Политиката на държавите и тяхната география” 
(1952), концентрираща развитието на геополити-

ката във Франция. Готман предпочита да говори за 
политическа география, свързвайки термина „ге-
ополитика” изключително с имената на Ратцел, Ха-
усхофер, Макиндер и Спикмън. В трудовете си, той 
критикува изводите на тези класици в геополитика-
та, прокарвайки собствена концепция, базираща се 
в значителна степен на осъвременяване на  теоре-
тичните конструкции на Видал дьо ла Блаш.

Жан Готман отделя значително място на поня-
тието пространство, доказвайки, че размерите на 
територията на държавата съвсем не са пропорцио-
нални на нейната мощ. Според него, от най-голямо 
геополитическо значение е, преди всичко, географ-
ското положение на територията, нейната органи-
зация и достъп до комуникациите. Поради това, 
Готман разглежда различните географски условия, 
преди всичко, според влиянието им върху възмож-
ностите за комуникация.

Друго централно понятие в концепция на Гот-
ман е icongraphic (иконография) - въплъщение на 
ключовата държавна идея в символите на държа-
вата – знамето, герба, химна, идеологическите ат-
рибути, с чиято помощ у гражданите се култивира 
чувството на национална общност и самоидентифи-
кация с държавата.

Така съвременната представа за регионал-
ната сигурност във френската политикогеограф-
ска и геополитическа школа, която е реализирана 
основно от  Френския институт за международни 
отношения (IFRI), Практическата школа за висши из-
следвания (EPHE), Школата за висши изследвания 
в социалните науки (EHESS), Центъра за междуна-
родни проучвания и изследвания  (CERI), очертава 
геополитическите измерения на международните 
отношения без абсолютизация, но в качествено 
различни направления: 

l Изолационистко направление е с акцен-
тиране върху двустранните отношения между 
Франция и европейските страни, конкуренция с 
Германия, отдалечаване от и намаляване на свър-
заността с Европейския съюз, но не и по линия на 
НАТО. 

От гледна точка на регионалната сигурност 
това направление проблематизира двустранните 
отношения, които изискват наличието на общи, но и 
индивидуални интереси на двете страни.  Франция 
няма много общи интереси с европейските страни 
извън рамките на сътрудничеството в Европейкия 
съюз. 

Интеграцията в ЕС и членството в НАТО дос-
тигат високи нива на лигитимна институализация. 
Това създава положение, в което евентуална изола-
ция от ЕС или отказ от членство, подобно на Велико-
британия би била пагубна за външната политика на 
Франция в регионален обхват.

l Проевропейското направление се състои в 
активизиране и стимулиране на двустранните отно-
шения в рамките на ЕС и извън него, балансирано 
взаимодействие от взаимен интерес между Париж 
и Берлин по общи въпроси на регионалното сътруд-
ничество и регионалната сигурност, посредническа 
позиция спрямо Русия в конкретните измерения на 
регионалната политика за сигурност и отбрана. 
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През призмата на структурата на европейска-
та регионална сигурност това направление оставя 
определени проблеми по отношение на двойните 
стандарти в международните отношения, но пък 
успехите му са сигурни, заради изгодното полити-
когеографско и икономогеографско положение на 
Франция.  

Съвременната представа за регионалната си-
гурност във френската политикогеографска и геопо-
литическа школа е осъществена и като автохтонен  
изследователски наратив само за Франция в нача-
лото на ХХI век от проф. д-р Тиери дьо Монбриал –  
дългогодишен директор на Френския институт за 
международни отношения (IFRI), който създава 
самостоятелна школа в изучаването на френската 
регионална геополитика. Според проф. Монбриал 
праксеологията не само е науката за организи-
раната човешка дейност, която се разглежда 
като резултат от упражняването на власт, но 
е и геополитическа теория през ХХI век.17 В кон-
текста на структурата на регионалната сигурност 
праксеологията изследва елементарни съставни 
части, които се наричат „активни единици“. Прак-
сеологията като геополитическа теория е с деду-
ктивен характер. Анализирайки даден процес от 
геополитическо естество дедуктивно се проследя-
ват етапите на взимането на решенията и предпри-
етите действия от страна на отделните индивиди. 
Активната единица е всяка човешка група, чиито 
отделни членове са свързани чрез структура, коя-
то се състои от два съществени елемента: Култура 
и Организация. Културата свързва хората в едни и 

същи общества и прави възможна комуникацията 
между тях, тъй като е съвкупност от поведенчески 
и рапознавателни кодове, утвърждавайки принад-
лежносста към определена група. Антропологично-
то действие представлява целенасочено преслед-
ване на приоритетни цели от хората, използвайки 
за това ограничени ресурси.

За активните единици в праксеологията 
обективния критерий за успех в областта на стра-
тегията, независимо от каквато и да било морал-
на оценка, е постигането на поставената цел, при 
положението, че цената на успеха не е надвишила 
прекалено първоначално предвижданата средна 
стойност. Следователно - особеностите на геопо-
литическото положение на Франция биха могли да 
се тълкуват двойствено. Възможно предимство, 
но нерядко, в конкретната историческа обстановка, 
става причина за уязвимостта на страната от една 
чисто морска активна единица, каквато е Велико-
британия, или пък от континенталните активни еди-
ници на Европа – Германия и Русия, които по-ясно и 
последователно отстояват своите  постоянни  инте-
реси в различни геополитически възли и геополити-
чески ключови зони.

Както твърди Раймон Арон, Франция така и не 
съумява да си гарантира толкова силни позиции на 
континента, като Германия, нито пък да се превър-
на в морска държава, сравнима с Великобритания. 
Този извод, който той прави в началото на 60-те го-
дини, отразява изключителната деликатната геопо-
литическа пропозиция  на Франция дори и през ХХI 
век.
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Развитието на обстановката в Украйна  
и Сирия като генератор на несигурност  

за Република България
редник д-р Мартин Петков

Резюме: Развитието на обстановката в Украйна и Сирия като генератор на несигурност за Република 
България

Темата прави кратък преглед на конфликтите, намиращи се в Украйна и Сирия, начина по който те ре-
флектират върху новата среда за сигурност в международен план, както и върху Балканския и Черноморски 
регион и по специално върху България. Анализирани са концепциите на редица експерти, занимаващи се с 
тези проблеми и, разбира се, с комплексния характер на причините, които лежат в тяхната основа.

Ключови думи: конфликт, Украйна, Сирия, България, геополитика, сигурност.

Abstract: The development of the situation in Ukraine and Syria as a generator of uncertainty for the Republic 
of Bulgaria

The topic provides a brief overview of the conflicts in Ukraine and Syria, the way in which they reflect on the 
new security environment internationally, as well as on the Balkan and Black Sea region and especially on Bulgaria. 
The concepts of a number of experts, dealing with these issues and, of course, the complex nature of the reasons 
underlying them are analyzed.

Key words: conflict, Ukraine, Syria, Bulgaria, geopolitics, security.

България се намира в рамките на Черноморския 
регион, в който през последните няколко годи-
ни се кръстосаха геополитическите, геостра-

тегическите и икономическите интереси на САЩ, 
Русия, Китай и Европейския съюз, както и на регио-
нални играчи, като Турция и Иран. 

Република България е непосредствен потър-
певш във външно и вътрешно икономически и по-
литически план:

l Икономиката ни е засегната от ембаргото 
на Русия.

l В изпълнение на санкциите бяха отменени 
два от стратегическите за България проекти – Южен 
поток и АЕЦ Белене.

l Най-тежките последици идват от бежански-
те потоци и сме принудени да изпълняваме задъл-
жението си да пазим границата и да приемаме пър-
вата вълна от емигрантския натиск.

Всичко това влияе негативно на вътрешнопо-
литическата обстановка на страната, във външно-
политически план България е принудена да балан-
сира между големите играчи на политическата сце-
на (САЩ, Русия, Китай).

През последните няколко години се наблюда-
ва засилване на противопоставянето между Русия 
и САЩ по цялото земно кълбо. Усилията на Русия 
се съсредоточават предимно в това да провокират 

страните от НАТО, да отслабят трансатлантическите 
взаимоотношения, както и да сплашат своите съсе-
ди. Намесвайки се пряко в конфликта в Сирия, Русия 
заяви ясно амбициите си да затвърди позициите си 
в Близкия изток.

Руската федерация гледа на Близкия изток 
като на „задния си двор“, а стратегията й в дълго-
срочен аспект е да се опита да възстанови силното 
си влияние в региона, както е било по времето на 
Студената война. Това може да стане единствено 
чрез отслабване на дългосрочните връзки на САЩ в 
Близкия изток и възстановяване на реда в региона 
според своите убеждения. 

Затвърждаването на режима на Башар Асад не 
е единствената цел на Русия в региона. Тя активно 
се опитва да преобърне дългогодишното стратеги-
ческо партньорство на САЩ с някои от най-важните 
играчи в Близкия изток, а именно Турция, Египет и 
Израел. 

Взаимоотношенията между Турция и Русия 
отново започнаха да се затоплят, особено като се 
имат предвид интересите на двете страни спрямо 
конфликта в Сирия. Русия стоеше на дистанция от 
сирийските кюрди в Северна Сирия, а пък Турция 
смекчи намеренията си да свали Асад от власт.

Египет е другата държава, спрямо която Русия 
има сериозни планове. От 1970 г. насам Египет се 



74

движи в орбитата на САЩ, но хаосът, причинен от 
Арабската пролет, даде на Русия нова възможност 
това да се промени. След отдръпването на САЩ от 
конфликта в Египет през 2013 г., година по-късно 
Русия и Египет подписаха голямо споразумение за 
въоръжение.

Влиянието на Русия се увеличи и спрямо Из-
раел, макар страната да си остава първостепенен 
стратегически партньор на САЩ в региона. След на-
месата на Русия в конфликта в Сирия, двете страни 
подписаха споразумение, което позволява на Изра-
ел да нанася ограничени въздушни удари в Сирия, 
ако засекат движение на оръжие от Дамаск към Хи-
збула в Либия.  

Провалените опити на САЩ да отговори на 
новата руска стратегия в региона поставя пред тях 
няколко задачи. Като първо и най-важно, админи-
страцията на Тръмп трябва да разбере какво точно 
се опитва да направи Русия в Близкия изток от както 
президента Путин се завърна на власт през 2012 г. 
На второ място САЩ трябва да търси възможности 
за съдействие там, където интересите им се препо-
криват с тези на Русия. Не на последно място САЩ 
трябва да бъде подготвен да противодейства на та-
кива предизвикателства. (1)

С намесата на Русия в Сирия геополитическа-
та структура, която продължи четири десетилетия, 
е в размирици. Точно поради тази причина САЩ се 
нуждаят от нова стратегия и приоритети.(2)

За съжаление, Близкият изток не е основната 
арена, на която се води руско-американското про-
тивопоставяне. (1) 

Подобен е казусът и със ситуацията в Украйна. 
За Русия тази страна никога няма да бъде чужда. Ру-
ската история започва от Киевска Рус, тяхната рели-
гия се е разпространила оттам. Украйна е била част 
от Русия в продължение на векове и историята им е 
била преплетена преди това. (2)

Като важна причина за възникналия конфликт 
в Украйна може да бъде посочен новият региона-
лен геополитически ба ланс, породен от промяната 
на външно политическата ориентация на страните, 
защото постсъветското пространство е обект на 
засилен външнополитически интерес както на ре-
гионалните, така и на извънрегионалните сили. На-
месата на външни сили, които преследват свои ин-
тереси за геополитическо лидерство, по литически 
контрол или влияние, се оказ ват от решаващо зна-
чение.

Русия изразява сериозни опасения от факта, че 
в международните отношения нараства ролята на 
силови те фактори и подчертава, че расте силовия 
потенциал на НАТО, като междувременно прави оп-
ити да поеме и глобални функции. Организацията 
непрекъснато се разширява на Изток, а военната му 
ин фраструктура се доближада все повече до грани-
ците на Русия.

Украйна се превърна в приоритет на полити-
ката на ЕС за присъединяване и източно партньор-
ство от няколко години. Политиката на ЕС имаше за 
цел да установи близки отношения, които обхващат 
политическо асоцииране и икономическа интегра-
ция, което може да подготви Украйна за евенту-
ално членство в Съюза. Това раздели украинската 

общественост на две, което от своя страна доведе 
до първоначалните протести в края на 2013 г., които 
впоследствие завършиха с падането на режима на 
Янукович. (4)

САЩ и НАТО се стремят към поетап ното включ-
ване на страните от постсъвет ското пространство, 
включително и Украйна, в различните програ ми на 
НАТО, като стъпка към бъдещото им присъединя-
ване към организацията. То би съз дало условия за 
изолиране на Русия по за падното и южно направле-
ние и затваряне то и в Евразийската зона. Значител-
на част от стратегията на САЩ включва управление  
на енергийните потоци и на транзита на енергийни 
ресурси, зао бикаляйки територията на Русия и ней-
ните сателити, като по този начин се разбие руският 
енергиен монопол и енергийна зависимост на евро-
пейските държави от руския нефт и газ. (3)

За да противодейства на това разширяване, 
Русия умело си служи с богат набор от тактически 
средства, включващи всички добре познати мето-
ди за налагане на влияние и контрол. Тези методи 
включват в себе си предоставяне на специални пре-
ференции, енергийна зависимост, икономическо 
обвързване, дори и употреба на пряка военната 
сила, което се потвърждава от събитията в Крим и 
Югоизточна Украйна. (3)

САЩ и Европейският съюз осъдиха остро ру-
ската военна инвазия и анексиране на Крим, както 
и продължаващите усилия на Русия да дестабили-
зира Източна Украйна като нарушение на междуна-
родното право. От 2014 г. насам САЩ, съгласувано с 
ЕС и други държави, наложиха редица тежки санк-
ции срещу Русия, за да увеличат разходите на Русия 
за агресията си, с цел да я принудят да приложи ис-
тинско политическо споразумение с Украйна. (4)

Възникналото напрежение и последвалото 
противопоставяне в Черноморския регион се за-
пазва. Увеличаването на руския военен потенциал 
в Крим, нарастването на военноморските сили и 
способности на територията на Черно море води 
до сериозно нарушаване на регионалния баланс в 
геополитически и военен аспект. Неспазването на 
Минските споразумения, свързани с кризата в Ук-
райна, само допълват тази нестабилност. 

Това се потвърждава и от анализа на обнове-
ната стратегия за национална сигурност на Репу-
блика България, където е записано че се наблюдава 
трайна тенденция към повишаване на общата неси-
гурност в международен аспект, също така и задъл-
бочаване на процесите на дестабилизация в Черно-
морския регион и Източното Средиземноморие и 
на кризите с геополитическа значимост, нараства-
нето в световен мащаб на риска от извършване на 
терористични актове, както и продължаващият миг-
рационен натиск, които създават нови предизвика-
телства пред сигурността. В стратегията е отбеляза-
но още, че кризисните процеси, които се случват в 
Близкия изток, Африка и някои страни от Централна 
Азия, наред с влошаващите се икономическа и ху-
манитарна обстановка, оформят огромна зона на 
нестабилност в регионален и глобален план. (9)

Анализа на доктрините на САЩ и Русия ясно 
показва стремежът на двете страни да затвърдят 
статута си на полюс в международните отношения. 
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Черноморският регион винаги е играел важна роля 
в това противопоставяне заради неговото географ-
ско разположение. След събитията в Украйна и ане-
ксирането на Крим от Русия, този регион се оказа 
дори още по-значим от стратегическа гледна точка. 
Ако това не беше така, САЩ нямаше да изпратят 
част от флота си в региона.

Руската външнополитическа стратегия по 
отношение на страните от Черноморския регион 
включва няколко основни момента. Първият от 
тях е руската енергийна стратегия и поставянето 
на държавите в региона в зависимост от руските 
енергийни ресурси. Следващият момент е навли-
зането на руски капитали, основно посредством 
туризма, какъвто е случаят с България. Третият мо-
мент залага на образуването на цивилизационна 
ос, културен инструмент на влияние, чрез който се 
цели сплотяването на страните от черноморския 
регион, които имат обща религия и сходна езикова 
култура с Русия.

Стратегията на САЩ по отношение на Черно-
морския регион разчита предимно на засилването 
на присъствието на НАТО в региона. Това става чрез 
създаването на мрежа от центрове на територия-
та на страните – членки на Алианса от Балканския 
и Черноморски регион. Друг момент от стратегия-
та включва институционално развитие и усъвър-
шенстване на Балканските държави. Това става чрез 
въвеждане на западни образци на работа на адми-
нистрацията и създаването на специални админи-
стративни звена. Също като Русия, САЩ засилват 
своите инвестиции в областта на инфраструктура-
та и образованието. Енергийната независимост на 
страните от Черноморския регион също е приори-
тет на САЩ. (7)

Продължаващият военен конфликт в Сирия 
също крие сериозни рискове и заплахи. Бежанските 
потоци и нелегалният трафик на хора представляват 
чудесна възможност за извеждане на криминален 
контингент в Европа. Подобни действия значително 
повишават опасността от терористични действия не 
само в Европа, но и в Република България, като пър-
ва граница на ЕС. (6)

Нестабилността идваща от Близкия изток и Ук-
райна носи реална заплаха за сигурността на всич-
ки. Случващото се в страните от Западните Балка-
ни също е тревожно, като явление и среда, в която 
може да се роди тероризъм.

Република България е на геостратегическия и 
геополитическия кръстопът, на пътя на коприната, 
пътя на наркотика, пътя на трафика на хора и на ос-
новния мигранстски поток от посока Близък и Сре-
ден Изток към Европа.

Мигрантските потоци, нелегалният трафик на 
хора чрез методите на тероризма с проникване и 
създаване на спящи и активни терористични клет-
ки, се превръщат в непосредствена заплаха и яр-
остен противник на християнската цивилизация в 
Европа и света.

България като пълноправен член на НАТО и ЕС 
активно участва и дава своя ценен принос в опаз-
ването на източите граници на ЕС и ограничаване 
на мигрантския поток и трафик на хора, оръжие и 
наркотици. Неразделна част сме от общо европей-

ската система за сигурност и отбрана и системата за 
колективна сигурност на НАТО.  

Като част от европейската и евроатлантическа 
общност, участвайки активно във всички иници-
ативи за борба срещу тероризма, страната ни со-
лидарно го оценява като най-голямата заплаха за 
сигурността, както на България, така и на междуна-
родната общност, като се ангажира да предприеме 
широк набор от мерки за справянето с този серио-
зен проблем.

Основните рискове и заплахи за Република 
България се заключават в наличието на радикални 
ислямски идеи, дейност на радикални ислямски 
структури в Балканския регион (Косово, Албания, 
Босна и Херцеговина и др.), каквито има констатира-
ни в Пазарджишкия регион, Мадан, Родопите и др.,  
засилване на процесите на радикална ислямизация 
в някои райони на страната и  дейността на органи-
зираната престъпност - на базата на общи интереси 
при търговията с оръжия, незаконна контрабанда 
или трафик на наркотици. Участието на България в 
антитерористични коалиции и коалиционната й об-
вързаност в антитерористични кампании в различ-
ни райони по света, създава сериозни заплахи за 
сигурността на обществото и държавата чрез съз-
даването на  спящи терористични клетки и инфил-
трирането на  лица, пряко свързани с терористични 
организации.

България, като пълноправен член на ЕС и НАТО 
отстоява европейските ценности и изпълнява за-
дълженията и отговорностите, произтичащи от 
това. Но въпреки това, страната ни е сред държави-
те с най-тежки последици от санкциите на Европей-
ския съюз спрямо Русия. 

От икономическа гледна точка, на този етап от 
европейските санкции срещу Русия се забелязват 
сериозни загуби само в селскостопанския сектор. В 
резултат на наложеното ембарго на селскостопан-
ски стоки към Русия, загубите за българската ико-
номика са огромни. Пресните плодове, зеленчуци 
и млечни продукти се внасят в Русия предимно от 
Холандия, Полша, Испания, Финландия и Италия. 
След забраната за внос, тази продукция ще бъде 
насочена към други страни, включително към Бъл-
гария, което допълнително ще влоши ситуацията за 
българските производители. 

Над 600 са българските фирми, които изнасят 
стоки за Русия, а оборотът им по официални данни 
за 2013 г. е около 740 млн. долара. Износът е главно 
на медикаменти, машинни елементи и вино. В съ-
щото време вносът на България е в пъти по-голям 
- за над 6 млрд. долара. Основните продукти, които 
се внасят с страната са нефт, природен газ и масла. 
Това еднозначно показва, че  България е енергийно 
зависима от Русия.

Повече от една четвърт от чуждестранните 
туристи в България са от Русия. В резултат от санк-
циите срещу Русия и отслабването на руската рубла 
се забелязва сериозен спад на потока от руски ту-
ристи, който няма изгледа да бъде преодолян. Това 
оказа много сериозно влияние върху туристическия 
бранш в България и рефлектира върху икономи-
ката. Според официални данни множество руски 
граждани притежават имоти в България, предим-
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но по българското Черноморие, оценени на около 
10 млрд. лева. Ако част от тези собственици решат 
да изтеглят парите си и да продадат имотите си, то 
това е съпоставимо с резерва на България.

Най-голямата опасност за България и нейната 
икономика се крие в провалените проекти за АЕЦ 
„Белене“ и „Южен поток“. Като изключим пропус-
натите ползи от това страната ни да извоюва исто-
рически успех в енергийната си независимост, като 
играе ключова роля в проекта „Южен поток“ и из-
граждането на АЕЦ „Белене“, за прекъсването на 
проект „Белене“ България вероятно ще бъде осъ-
дена от руската фирма „Росатом“ за сумата от 1,5 
млрд. евро, която може да нарасне катастрофално 
с още няколко милиарда, ако се стигне до осъди-
телната присъда. България е възможно да понесе 
санкции и по проекта „Южен поток“.

Съвкупността от всички тези негативни после-
дици поставя Република България като пълнопра-
вен член на ЕС и НАТО в изключително неприятна 
ситуация, която се отразява негативно най-вече на 
нейната икономическа и териториална сигурност.

За отстояване на националните интереси и си-
гурността на България в тази изострена геополити-
ческа обстановка и динамична геополитическа сре-
да, правителството на Република България и минис-
тър-председателя правят правилни външно поли-
тически ходове с цел поддържане на политическия 
баланс в международните отношения. Организира-
ната по инициатива на министър-председателя на 
България среща на лидерите на ЕС с президента на 
Република Турция имаше за цел да направи пред-
сказуеми действията на турското правителство по 
отношение на емиграционните маси, намиращи се 
на нейна територия, като основната от тях е контро-

лиране на миграционния натиск върху Република 
България, а от там върху Европа. 

Република България е външна граница на ЕС и 
би желала да не се превръща в буферна зона, а да 
изпълнява задълженията си на външна граница на 
ЕС с всички произтичащи от това последствия. 

Независимо, че оценката на редица специали-
сти и анализатори за срещата, проведена между ЕС 
и Турция във Варна на 26 март тази година е нега-
тивна и не постигнала целта си, то самото й провеж-
дане и началото на такъв диалог е стъпка в правил-
ната посока и е положително външнополитическо 
мероприятие.

Република България в ролята си на председа-
тел на Съвета на Европа си е поставила амбициоз-
ната външнополитическа цел да съдейства за при-
общаването на страните от Западните Балкани в ЕС 
и НАТО. Видимо това няма да е лесна задача, пред-
вид острите противоречия (политически, етнически 
и исторически) между страните от Западните Бал-
кани, но този опит е наложително да бъде напра-
вен, с единствената цел за подобряване на средата 
за сигурност в Югоизточна Европа и респективно в 
България.

Като извод може да се каже, че геополитиче-
ската динамика в началото на 21 век се оказа доста 
активна и променяща се и отбелязва началото на 
прехода от еднополюсен към многополюсен модел 
на света, което изостря както икономическите, по-
литическите и военни противоречия между Изтока 
и Запада в отсъствие на идеологическото проти-
вопоставяне. Това поставя под въпрос започналия 
процес на глобализация, неговият краен резултат 
и на изпитания либерално-икономически модел, 
установен след падането на Берлинската стена.
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Усъвършенстване на проектния 
мениджмънт при управление  
на отбранителните програми

доктор Иван Бечев

Резюме: Направен е преглед на процеса по въвеждане на програмния/проектния  мениджмънт в Ми-
нистерството на отбраната, като се прави анализ за причините, възпрепятстващи възвеждането на проектно-
то управление. Прави се предложение за създаване на нова основна програма чрез която да се управляват 
инвестиционните проекти и да се провежда политика по модернизацията на Въоръжените сили.   

Ключови думи: програмно управление, проектно управление, усъвършенстване на проектното упра-
вление, бюджетен процес, отбранителни способности

IMPROVEMENT OF PROJECT MANAGEMENT IN PROGRAM 
MANAGEMENT OF DEFENCE PROGRAMS
Ivan Bechev, PhD

Abstract: An overview of the process of introducing the program / project management in the Ministry of 
Defense is made, analyzing the reasons for preventing the project management from being implemented. It is 
proposed to create a new major program through which to manage the investment projects and conduct a policy on 
the modernization of the Armed Forces.

Key words: program management, project management, project management improvement, budget process, 
defense capabilities

През 2000 г. в Министерството на отбраната 
започна въвеждането на програмния подход 
при изграждане и развитие на отбранителни 

способности, като беше въведена Системата за пла-
ниране, програмиране и бюджетиране (PPBS), която 
в последствие беше усъвършенствана с въвеждане 
на етап „Изпълнение и отчет”.

През 2011 г. беше разработено и въведено за 
изпълнение „Ръководство за планиране на отбра-
ната базирано на способности“. На практика с това 
ръководство се въведе дългосрочното планиране 
на отбранителните способности, което се постига 
чрез изпълнението на отбранителни програми. 

През 2015 г. беше разработено и въведено (МЗ 
ОХ-552/18.08.2015 г.) нoво „Ръководство за планира-
не, програмиране, бюджетиране, изпълнение и от-
чет в отбранителните програми на министерството 
на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия“, кое-
то обобщи добрите практики до момента и заедно с 
актуализираната Стратегия за управление на риска 
в отбранителните програми на министерството на 
отбраната, структурите на пряко подчинение на ми-
нистъра на отбраната и Българската армия и новата 

Методология за управление на риска в отбранител-
ните програми (въведени с МЗ ОХ-554/13.08.2015 г.) 
доведе до усъвършенстване на програмното упра-
вление в министерството.

През 2016 г. беше разработен и приет (МЗ ОХ-
322/15.01.2016 г.) нов документ, регламентиращ 
бюджетния процес в Министерството на отбраната 
– „Вътрешни правила за бюджетния процес и фи-
нансовите дейности в Министерство на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия“. За първи път ре-
гламентиращите документи бяха съгласувани и ко-
ординирани за постигане на пълен синхрон между 
управлението на отбранителните програми и упра-
влението на бюджета и Единния финансов  план за 
МТО на Министерството на отбраната.

През 2014 г. започна въвеждането на управле-
нието на инвестиционните проекти в Министерство-
то на отбраната по метода „Управление на проекти 
в контролирана среда” (PRINCE 2), като през 2016 г. 
беше разработено и въведено „Ръководство за про-
ектно управление в Министерството на отбраната и 
Въоръжените сили на Р България“ (въведено с МЗ 
ОХ-947/09.12.2016 г.). Въвеждането на проектното 
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управление в Министерството на отбраната е една 
от основните промени с цел подобряване на упра-
влението на ресурсите за отбрана. С въвеждането 
на проектното управление се постига всеобхватно 
усъвършенстване на програмния мениджмънт в 
МО, както показва и световната практика [5].

Документите, цитирани по-горе, регламенти-
рат и организират цялостния процес по изгражда-
нето и поддържане на отбранителните способности 
в МО и БА на програмен принцип. Процесът започва 
с провежданата политика, на базата на която е орга-
низирано дългосрочното планиране. Целите, зало-
жени в дългосрочното планиране се постигат чрез 
използването на портфолио от отбранителни про-
грами. От своя страна, отбранителните програми се 
изпълняват чрез оперативни дейности и проекти. 
Управлението на бюджета е подчинено на изпъл-
нението на задачите за постигане на целите, опре-
делени от политиката и дългосрочното планиране 
и заложени в отбранителните програми. В заключе-
ние се извършва управление на риска в системата.

На следващата фигура е представен моделът с 
участниците за координиране и управление на от-
бранителните програми и проектите от Портфоли-
ото от проекти. Показани са ръководителите на ос-
новни програми, основните програми и програми-
те, включени в тях и ръководители на проекти (бор-
дове за управление на проект) и проектите, вклю-
чени в отбранителните програми, както и връзките 
между отбранителните програми и проектите.[6]

Дейностите по изпълнение на отбранителните 
програми се координират от дирекция „Планиране, 
програмиране и бюджет”, чрез Програмния съвет, 
а дейностите по изпълнение на инвестиционни-
те проекти – от дирекция „Проектно управление”, 
чрез Борда за управление на портфолио от проекти 

(П2Б). Проектите са част от основните отбранителни 
програми и се изпълняват и финансират от тях.

Програмната структура на Министерството 
на отбраната, структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната и Българската армия, към 
момента е следната [8]:

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 1 „ПОДГОТОВКА И ИЗ-
ПОЛЗВАНЕ НА ВС”

Програма 1.1 „Сухопътни войски”
Програма 1.2 „Военновъздушни сили”
Програма 1.3 „Военноморски сили”
Програма 1.4 „Съвместно командване на сили-

те”
Програма 1.5 „Съвместна подготовка и съв-

местни операции на ВС”
Програма 1.6 „Национална гвардейска част”
Програма 1.7 „Развитие на системите за ко-

мандване, управление, комуникации, наблюдение, 
разузнаване и информационни системи (C4ISR)”

Програма 1.8 „Военно-географска служба с Во-
енен географски център”

Програма 1.9 „Стационарна комуникационна и 
информационна система”

Програма 1.10 „Контрол на въоръженията”
ОСНОВНА ПРОГРАМА № 2 „УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕЗЕРВ”
Програма 2.1 „Управление на човешките ре-

сурси ”
Програма 2.2 „Придобиване и повишаване на 

квалификацията на човешките ресурси”
Програма 2.3 „Резерв на въоръжените сили”
ОСНОВНА ПРОГРАМА № 3 „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”
ОСНОВНА ПРОГРАМА № 4 „ЧЛЕНСТВО В НАТО 

И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУД-
НИЧЕСТВО”

Програма 4.1. „Политика по НАТО”

Модел за координиране и управление на отбранителни програми и проекти
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Програма 4.2. „Обща политика за сигурност и 
отбрана на ЕС“

Програма 4.3 „Международно сътрудничест-
во”

Програма 4.4 „Мисии и представителства на 
МО в международни организации”

Програма 4.5 „Протоколно-представителни 
дейности на МО”

Програма 4.6 „Разходи по съюзни ангажимен-
ти”

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 5 „МЕДИЦИНСКО ОСИ-
ГУРЯВАНЕ”

Програма 5.1 „Военномедицинска академия, 
профилактика и възстановяване”

Програма 5.2 „Медицинско осигуряване на въ-
оръжените сили - Цели за способности”

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 6 „ВОЕННО-ПАТРИО-
ТИЧНО ВЪЗПИТАНИЕ И ВОЕННО - ПОЧИВНО ДЕЛО”

Програма 6.1 „Военни клубове и военно-по-
чивно дело”

Програма 6.2 „Национален военноистори-
чески музей”

Програма 6.3 „Информационен център” на 
Министерство на отбраната

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 7 „ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ТЕХНОЛОГИИ”

Програма 7.1 „Научно - изследователски дей-
ности и проекти”

Програма 7.2 „Институт по отбрана „Професор 
Цветан Лазаров”

Програма 7.3 „Кодификация на материални 
средства”

Програма 7.4 „Централен артилерийски техни-
чески изпитателен полигон ” 

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 8 „ВОЕННО ОБРАЗОВА-
НИЕ”

Програма 8.1 „Военна академия „Г. С. Раков-
ски”

Програма 8.2 „Национален военен универси-
тет „Васил Левски”

Програма 8.3 “Висше военноморско училище 
„Н. Й. Вапцаров”

Програма 8.4 „Издръжка на курсанти и кадети 
в НВУ „Васил Левски” от бюджета на Министерство-
то на отбраната”

Програма 8.5 „Издръжка на курсанти и кадети 
във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” от бюджета на Минис-
терството на отбраната”

Програма 8.6 „Задачи на ВА „Г. С. Раковски” по 
функция „Отбрана””

ОСНОВНА ПРОГРАМА № 9 „АДМИНИСТРАТИВ-
НО ОСИГУРЯВАНЕ, ИНФРАСТРУКТУРА И УПРАВЛЕ-
НИЕ НА РИСКА” 

Програма 9.1 „Осигуряване на административ-
ната дейност”

Програма 9.2 „Инфраструктура на отбраната”
Програма 9.3 „Администриране на инвести-

ционни проекти и обществени поръчки в интерес 
на отбраната”

Програма 9.4 „Комендантство - МО”
Програма 9.5 „Целеви централни плащания и 

управление на риска”
Програма 9.6 „Разходи по ОМП за „Терем” ЕАД”
Програма 9.7 „Сигурност на информацията”

Програма 9.8 „Социални дейности и воен-
но-патриотично възпитание”

Програма 9.9 „Субсидии за нефинансови пред-
приятия на МО”

Програма 9.10 „Връзки с обществеността”
Програма 9.11 „Електронно управление на ад-

министрацията на министъра на отбраната”
ОСНОВНА ПРОГРАМА № 10 „ВОЕННА ИНФОР-

МАЦИЯ”
ОСНОВНА ПРОГРАМА № 11 „68 БРИГАДА „СПЕ-

ЦИАЛНИ СИЛИ”
ОСНОВНА ПРОГРАМА № 12
На база на натрупания опит през последната 

година би могъл да се направи изводът, че въвеж-
дането на проектното управление изпитва редица 
трудности, свързани със създаването и управление-
то на инвестиционните проекти и координирането 
им с отбранителните програми. Наред с ограниче-
ния финансов ресурс за Министерството на отбра-
ната, проблемите с въвеждането на проектното 
управление допълнително възпрепятстват процеса 
на модернизация на Въоръжените сили. Причините 
за трудното въвеждане на  проектното управление 
могат да бъдат обобщени по следния начин [7]:

Поради недостатъчния финансов ресурс за 
пълното функциониране на отбранителните програ-
ми, в определените финансови квоти съществува 
постоянен финансов дефицит, който не позволява 
на ръководителите на  основни програми/програми 
да отделят ресурс за изпълнение на инвестиционни 
проекти. 

Липсата на отделен финансов ресурс за изпъл-
нение на инвестиционни проекти води до липсата 
на желание и поемане на отговорност за приорити-
зиране на приетите от П2 Борд проекти (в рамките 
на един такъв ресурс) и стартиране на някои от тях.

 Финансирането на инвестиционните проекти 
чрез основните програми води до намаляване на 
ролята на дирекция „Проектно управление“ в про-
цеса на управление на проектите, което затруднява 
и координирането им с отбранителните програми. 

Не е изградена достатъчно добре матричната 
организация на възлагане на задълженията на чле-
новете на проектните екипи, която да балансира 
функционалните и проектни отговорности на длъж-
ностните лица за постигане на максимално използ-
ване на тяхната експертиза. Изключение до някъде 
правят трите големи инвестиционни проекта, които 
са на вниманието на държавата.

Въпреки проведените обучения и сертифи-
циране на експерти от министерството по метода 
„Управление на проекти в контролирана среда” 
(PRINCE 2), не е създаден достатъчен администра-
тивен капацитет за управление на проекти, като съ-
ществуващият не е включен изцяло в управлението 
на проектите на МО и БА.

 С цел усъвършенстване на проектното упра-
вление и подобряване на управлението на ресурси-
те за отбрана се създава нова основна програма за 
управление на инвестиционните проекти. Целите 
за създаването на тази програма са:

Създаване на условия за прозрачно управле-
ние на очакваните значителни финансови ресурси-
те за модернизация; 
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Подобряване на управлението на ресурсите за 
отбрана чрез реално управление на инвестицион-
ните проекти и координирането им с отбранител-
ните програми;

Въвеждане на политика по модернизиране на 
Въоръжените сили като цяло.

Новата Основна програма № 12 се нарича 
„Управление на инвестиционни проекти“ и е съз-
дадена в политика „Отбранителни способности“. 
Основната програма е съставена от следните про-
грами [8]:

l Програма 12.1 „Управление на инвести-
ционни проекти за Сухопътни войски”;

l Програма 12.2 „Управление на инвести-
ционни проекти за Военновъздушните сили”;

l Програма 12.3 „Управление на инвести-
ционни проекти за Военноморските сили”;

l Програма 12.4 „Управление на инвести-
ционни проекти за специалните сили”;

l Програма 12.5 „Управление на инвести-
ционни проекти за Съвместното командване на си-
лите”;

l Програма 12.6 „Управление на инвести-
ционни проекти, свързани със системите за ко-
мандване, управление, комуникации, наблюдение, 
разузнаване и информационни системи (C4ISR)”;

l Програма 12.7 „Управление на инвести-
ционни проекти за Стационарната комуникационна 
и информационна система”;

l Програма 12.8 „Управление на инвести-
ционни проекти, свързани с киберзащитата”;

l Програма 12.9 „Управление на инвести-
ционни проекти за Военна полиция”;

l Програма 12.10 „Управление на инвести-
ционни проекти за медицинското осигуряване”;

l Програма 12.11 „Управление на инвести-
ционни проекти за служба „Военна информация”;  

l Програма 12.12 „Участие в проекти, свърза-
ни с членството ни в НАТО  и ЕС ” .

В новосъздадената основна програма, на този 
етап не се включват проекти за строителство. Ос-
новната програма се управлява от дирекция „Про-
ектно управление“ или от неин правоприемник 
съгласно „Ръководството за планирани, програми-
ране, бюджетиране, изпълнение и отчет в отбрани-
телните програми на министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра 
на отбраната и Българската армия“ [1]. Програм-

ните екипи на програмите се създават на смесен 
функционален-матричен принцип, като ръково-
дителите им са експерти от дирекция „Проектно 
управление“. Останалата част от програмните еки-
пи се формират от експерти от структурите в чиито 
интерес се изпълняват проектите. Управлението на 
инвестиционните проекти, чрез които се изгражда 
програмата, се извършва съгласно „Ръководство за 
проектно управление в Министерството на отбра-
ната и Въоръжените сили на Р България“[6]. Създа-
ването на новата основна програма се извършва по 
време на цикъла на програмиране за периода 2019 
г. – 2024 г., като в „Указанията на министъра на от-
браната за програмиране за периода 2019 – 2024 
г.“ се включва специален раздел, регламентиращ 
целите, приоритетите, функциите и отговорностите 
на новата програма. Първоначалното финансиране 
на новата програма се извършва от допълнител-
ните финансови средства за капиталови разходи, 
които се очакват за периода след 2018 г., съгласно 
одобрения с Решение № 3/04.01.2018 г. на Минис-
терски съвет Национален план за повишаване на 
разходите за отбрана на 2 % от БВП на Република 
България до 2024 г. и финансовите средства за мо-
дернизация, предвидени в Централния бюджет. 
Финансовите средства на програмите в Основна 
програма 12 ще се разходват и отчитат от второсте-
пенните разпоредители с бюджет, в чиито интерес 
се изпълняват проектите и съгласно „Вътрешни пра-
вила за бюджетния процес и финансовите дейности 
в Министерство на отбраната, структурите на пряко 
подчинение на министъра на отбраната и Българ-
ската армия“.

Въвеждането на проектното управление в Ми-
нистерството на отбраната е една от основните про-
мени с цел подобряване на управлението на ресур-
сите за отбрана. В тази връзка, на основание Чл. 26 
ал.31в. (нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г.) министърът на 
отбраната осъществява общото ръководство на про-
ектното управление в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия. Това се осъществя-
ва чрез дирекция „Проектно управление“, което е и 
идеята за създаването на дирекцията. Чрез създава-
нето на Основа програма 12 се завършва цялостният 
процес по въвеждане на проектното управление в 
МО и изпълняване на единна политика при модер-
низацията на Въоръжените сили.
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Относно някои проблеми  
при проектирането, монтажа  

и експлоатацията  
на пожароизвестителните системи  

с радиосигнал
доцент д-р инж. Ангел Карамишев, доктор Румен Григоров

Анотация: В работата се посочват и коментират основните правила, които трябва да се спазват при про-
ектирането, монтажа и експлоатацията на пожароизвестителните системи с радио сигнал. Направен е анализ 
на въздействието върху функционалните и техническите им възможности при непознаването и неспазването 
на тези правила. 

Ключови думи: пожароизвестители,радиосигнал,контролер  

REGARDING SOME PROBLEMS IN THE DESIGN, 
INSTALLATION AND OPERATION FIRE ALARM SYSTEMS 
WITH OF RADIO SIGNAL  

Annotation: Addressed and discussed are the basic rules to be followed in designing, installing and operating 
of fire alarm systems with radio signal. An impact analysis on their functional and technical capabilities in the case of 
unawareness and non-observance of these rules has been conducted.

Key words: fire detector, radio signal,controller 

Пожароизвестителните системи с радио сигнал 
(известни още и като безжични) на този етап  
са най-високото технологично ниво в разви-

тието на пожароизвестителната техника. Тяхната 
поява е породена от обществена необходимост и 
революционното развитие на комуникационите и 
информационни технологии. Те са софтуерно бази-
рани системи, използващи достиженията на много 
науки, но преди всичко на микроелектрониката със 
своите достижения в свръх високочестотните (с.в.ч.) 
компоненти, интегралните схеми с висока степен на 
интеграция (ГИС) и такива с пренастроиваема логи-
ка (микропроцесори - МП, промишлени логически 
контролери-PLC и др.).  

Системите с радио сигнал разширяват възмож-
ностите на адресируемите пожароизвестителни 
системи (АПИС), давайки възможност за следене 
състоянието на пожароизвестителите (ПИ) с висока 
скорост и точност, разширяват броя на пожароиз-
вестителните мрежи и откриват възможност за съз-
даване на такива с неограничен брой. 

ПИС с радио сигнал се състои от основните 

компоненти на  адресируемата пожароизвестител-
на система (АПИС), като във всеки от тях е вграден 
приемо-предавателен радио модул. По такъв на-
чин проводната или  кабелна връзка между ком-
понентите е заменена с радиочестотна връзка. За 
осъществяване на комуникация между ПИЦ и ком-
понентите на системата извън областта на директ-
ната радиовръзка в конфигурацията на системата 
се включват и ретранслиращи устройства [1,3] (кле-
тъчни контролери, концентратори, транспондери, 
разширители и др.). Инсталираните в обекта компо-
ненти на системата са организирани в радио мрежа. 

В работата се посочват и коментират основ-
ните правила, които би трябвало да се спазват при 
проектирането, монтажа и експлоатацията на ПИС 
с радио сигнал. Тяхното не знание и не спазване би 
довело до невъзможност ПИС да развърне своите 
функционални и технически възможности заложе-
ни от Производителя, което би довело до нейното 
компрометиране без да съществуват обективни 
причини за това.

Наличието на радиочестотна връзка носи пре-
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димства, но поражда и   редица особености и про-
блеми  при проектирането, монтирането  и експло-
атацията на ПИС с радио сигнал.      

Основният проблем идва от факта, че в дадения 
случай радиочестотната връзка между компоненти-
те на ПИС се осъществява не в свободното простран-
ство, а вътре в обекта. Като правило обектът се със-
тои от етажи, всеки от които от множество коридори, 
зали, офиси и помещения с най-различно предназ-
начение.  За разлика от свободното пространство, 
където радио сигнала затихва  преди всичко във 
въздушното пространство то вътре в обектите съ-
щият преминава многократно през стени и прегради 
от най-различен характер (железобетон, ламинати, 
тухлени със и без мазилки, дървени и др.).  

Разпространението на електромагнитните 
вълни с честоти над 30 MHz (с дължина на вълната 
λ по-къса от 10 m) е както на светлинните лъчи и се 
подчинява на законите на геометричната оптика. 
Поради особеностите на средата в която работят 
съставните части на ПИС с радиочестотна връзка, 
то радиовълните в честотните обхвати от 868 МНz 
(λ = 34.56 cm.), 915 МНz (λ = 32.78 cm) и 2.4 GНz (λ 
= 12.5 cm) щe затихват значително при преминава-
нето през прегради  от най-различен характер и ще 
претърпят многократни отражения. 

Отслабването на вектора на електрическото 
поле ще доведе до намаляването на разчетното 
разстояние на устойчива радио връзка.

Многократните отражения на вълните довеж-
дат до появата в точките  на приемане явлението ин-
терференция, известно още и като „фадинг“. Фадин-
гът е ефект, при който разстоянието на радиосвръз-
ката става равно на 0 (когато пряката и отразената 
вълни са с еднаква амплитуда и фази, различаващи 
се на п). Отражението на радиовълните в сграда и 
появата на ефекта „фадинг“ е показано на фиг.1.

Опитно е установена следната зависимост на 
полевата сила от разстоянието:

  - на открито полевата сила e равна на 1/R2 и 
при двойното увеличение на разстоянието (R) нама-
лява с 6 dB;

  -  в помещение полевата сила e равна на  1/R5 
и при двойното увеличение на R намалява с 15 dB.

При проектирането и монтажа на ПИС с радио 
сигнал би трябвало да се спазват следните правила 
и препоръки:

Първо. Избор типа на ПИС по работен често-
тен диапазон.

От споменатите по-горе честотни диапазони 
за Европа са определени 868 MHz и 2.4 GHz. Някои 
водещи европейски фирми [6] използват и диапазо-
на 433 MHz (λ = 69.28cm).

Този избор се определя от конструкцията на 
сградата. При наличие на железобетонни стени и 
тавани, подходящ е честотният диапазон 868 MHz.   

Второ. Избор типа на ПИС по степен на замяна 
на проводната връзка с радиочестотна.

По степен на замяна на проводната връзка 
ПИС с радиосигнал са три типа:

l ПИС, в които проводната връзка между 
компонентите е изцяло заменена с радиочестотна;

l хибридни ПИС, при които връзката между 
пожароизвестителната централа (ПИЦ) и ретран-
слиращите  контролери  (концентратори, транс-
пондери, разширители) и част от адресните точки 
е проводна по топология пръстен, а между тях и 
автоматичните пожароизвестители (АПИ), ръчни-
те пожароизвестители (РПИ) и изпълнителните ус-
тройства радиочестотна;

l локално приложение на радиочестотна 
връзка в изградена АПИС. Един адресируем ПИ се 
сваля от основата и се заменя с безжичен вход (вра-
та, шлюз) с  вграден модул за радиочестотна кому-
никация. Същият кореспондира с определен брой 
ПИ с вградени модули за радиочестотна връзка. 

На този етап най-висока надеждност притежа-
ват хибридните ПИС.  

Трето. Осигуряване на електромагнитна съв-
местимост (ЕМС).                                                                                                                                        

Преобладаващите случаи, както в обектите 
от индустрията така и в тези с масово присъствие 
на хора, ПИС с радиочестотна връзка ще рабо-
ти самостоятелно или интегрирана с множество 
алармени системи, такива като системи срещу 
проникване и нападение, системи за видеона-
блюдение и контрол на достъпа и социални алар-
мени системи. Осигуряването на ЕМС, покривай-
ки нормативно заложените изисквания в [2,3] е от 
съществено значение за устойчивата работа на 
системата в процеса на експлоатацията. Пости-
гането на ЕМС с останалите алармени системи се 
осъществява на етапите „Проектиране“ и „Монти-
ране“. Грешки допуснати в процеса на  проекти-
рането и монтажа ще водят до честа загуба на ко-
муникация между модулите, често рестартиране 
на системата и като краен резултат съкращаване 
ресурса на автономните токоизточници под нор-
матива от 36 месеца [3]. 

Четвърто. Избор на ПИС с радио честотни ком-
поненти надеждно защитени от ефекта „фадинг“. Фиг.1. Ефекта „фадинг“ в помещение на сграда
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Основната идея за неутрализиране ефектите 
от  „фадинга“, заложена от конструкторите е сиг-
налът да се приеме по независими радио трасета и 
обработи по подходящ начин, така че да се възста-
нови загубената информация. Принципът на разне-
сеното приемане се реализира чрез използване на: 
поляризационни ефекти; метода на ортогоналните 
антени (фиг.2.а) [6]; честотно-чрез използване на 
няколко честотни диапазона [5] (например 868 MHz 
и 433MHz - фиг.2.б); чрез скачаща честотна прена-
стройка в определен честотен диапазон; времево.

Времевата обработка на приетите сигнали се 
извършва в приемника, изравнявайки усилването 
на слабите и силните сигнали. За целта се използва 
автоматично регулиране на усилването с задръжка 
(АРУ с задръжка). В периода от време, когато пора-
ди „фадинга“  сигналът е слаб  усилването на при-
емника е максимално (АРУ е изключено). Когато 
сигналът достигне ниво водещо до претоварване на 
приемника се включва АРУ, което намалява усилва-
нето, изравнявайки го с това при слабите сигнали. 

Пето. Експериментално измерване нивото 
на радиосигнала в точката на монтиране на всеки 
компонент с радио честотна връзка.

Независимо от това какъв разчетен метод 
за количествена оценка на затихването на радио 
сигнала вътре в сградата е използван в процеса 
на проучване и проектиране, желателно е измер-
ването му с контролно измервателна   апаратура 
(КИА). Тази апаратура се предлага от фирмите про-
изводители на ПИС с радио сигнал и представлява 
комплект от радиопредавател и радиоприемник). 
За удобство при работа най-често предавателят е 
монтиран в корпуса на ретранслиращ компонент, а 
приемникът в корпуса на автоматичен ПИ. 

Предавателят се монтира на мястото предназ-
начено за ретранслиращия компонент, а приемни-
ка последователно на мястото определено за всеки 
ПИ, кореспондиращ с ретранслатора. Предавателят 
излъчва калибрирани по мощност радиочестотни 
сигнали, а приемникът приема радиосигналите, 
измервайки нивото им на мощност с отчитане на  
тяхното затихване по трасето. Резултатът от измер-
ването се изобразява на дисплей в децибели или 
дебиеми (dB или dBm). 

Шесто. Доуточняване мястото на разполагане 
на компонентите на ПИС в охранявания обект.

Като надградена адресируема ПИС, разполо-
жението на компонентите на ПИС с радиочестотна 

връзка трябва да отговаря на нормативните изиск-
вания заложени в [4] и доуточнено място, гаранти-
ращо надеждна радио комуникация на компонента 
в радио мрежата . 

Седмо. Два компонента на ПИС с вградени в 
тях модули за радио честотна връзка да се раз-
полагат един от друг на разстояние по-голямо от 
2λ [3].

За честотния диапазон от 868 MHz, водещи 
фирми, производителки на ПИС с радио сигнал, пре-
поръчват разстояние по-голямо от 2 m [6], (фиг.3).а) метод на ортого-

налните антени
б) чрез няколко чес-
тотни диапазона

Фиг.2. Принцип на разнесеното приемане

Осмо. Трасето на радиосигнала между два 
модула да преминава еднократно през стена 
(фиг.4).

Фиг.4. Преминаване на радиосигнал между два 
модула през стена

 Девето. Трасето на радиосигнала между 
два модула, преминаващо през стена да бъде 
възможно най-късо, сключвайки със стената 
ъгъл от 900.

 При това условие радио сигнала преминава по 
най-късия път през преградната  стена, а затихване-
то и отраженията най-слаби (фиг.5). 

Фиг.3. Препоръчано разстояние между вградени 
модули за радиосигнал
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Фиг.5. Преминаване на радиосигнал  
по най-късото трасе

Десето. При тавани от железобетонни плочи 
е желателно комуникацията между етажите да 
бъде по проводници.

Например, пръстеновидния шлейф минава през 
етажите в началото на коридорите, където се монти-
рат първите етажни ретранслиращи устройства.   

Единадесето. В коридорите пред всяко поме-
щение да се разположи ретранслатор. 

Дванадесето.  ПИЦ, ретранслаторите, разши-
рителите (транспондерите, клетъчните контроле-
ри) не се монтират на метални стени и шкафове. 

Тринадесето. При наличие по стените на 
ламинати, метални шкафове и прегради да се из-
гради обходно трасе за комуникация и премина-
ване на алармения сигнал за пожар.

Ламинатите, металните шкафове и прегради 
са непреодолимо препятствие за радио вълните  
(фиг.7). Изграждането на обходно трасе  е без ал-
тернатива [3].

  

Фиг.7. Изграждане на обходно трасе за комуника-
ция при наличие на препятствия

Четиринадесето. Използване в експлозивоо-
пасна среда.

При използване на компоненти на системата 
в експлозивоопасна среда, внимателно да се изу-
чи инструкцията за експлоатация и безопасност на 
фирмата производител. Може да се наложи пожа-
роизвестителния сензор да се разположи вътре в 
помещението, а радио модула извън него. Връзката 
между тях да е проводна екранирана и защитена с 
ценерови бариери.

В заключение към специалистите извършващи 
проектирането, инсталирането  (монтажа) и екс-
плоатацията на ПИС с радио сигнал се изисква оп-
ределен пакет от знания по радио комуникационни 
връзки и технологии.

Спазването на посочените и коментирани 
по-горе правила и препоръки при проектирането и 
монтажа на ПИС с радио сигнал би довело до нор-
мална работа на системата в процеса на експлоата-
цията, развръщайки своите функционални и техни-
чески възможности заложени от фирмата произво-
дител, без риск от нейното компроментиране. 

Фиг.6. Разполагане на разширители  
и изпълнителни устройства

При необходимост вътре в помещенията се 
разполагат разширители (транспондери, концен-
тратори, клетъчни контролери и др.), кореспонди-
ращи с необходимия брой ПИ или изпълнителни 
устройства, използващи радио връзка  (фиг.6). 
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Система управление на знание  
в сектора сигурност и отбрана
доцент д-р Петя Генчева, полковник д-р Димитър Кирков

Резюме: В настоящата статия е направен подбор на практики, които да залегнат в система за управле-
ние на знание, подходяща за структурите ангажирани с осигуряване на националната сигурност. Проведено 
е анкетни проучване,  с цел подбор на практики които се приемат от служителите в сектора. Изплозван е 
метода на Парето, чрез който бяха определени приоритетни практики, които да бъдат заложени в системата 
за управление на знанието. Предлага се система от практики, синхронизирани помежду си и регулираща вза-
имовръзка между индивида и организацията в процеса на управление на знанието.

Ключови думи: система, управление на знание, сигурност и отбрана.

SYSTEM FOR MANAGEMENT PROCESS OF KNOWLEDGE IN 
THE SECTOR SECURITY AND DEFENSE

Associate professor Petia Gencheva, Ph.D., Colonel Dimitar Kirkov, Ph.D.

Abstract: This paper selects practices to be included in the knowledge management system appropriate to 
structures involved in securing national security. A study was conducted to choose practices that are accepted 
by employees in the sector. The Pareto method was used to identify priority practices to be set in the knowledge 
management system. The system of practices are synchronized with each other and regulating interrelation between 
the individual and the organization in the knowledge management process.

Keywords: systems, management process of knowledge, security and defense.

Непрекъснато променящата се среда за сигур-
ност, изисква повишаване на нивото на ком-
петентност, образование и квалификацията 

на заетите в структурите ангажирани с осигуряване 
на националната сигурност. Необходимо е създава-
не на работеща система, която да осигури гъвкава, 
бърза и компетентна реакция в условия на възник-
нал риск. Процесите по придобиване на знание са 
обвързани с регулярното обучение на командния, 
научния и експертния състав. Своевременен достъп 
до знания, които да подпомогнат вземане на адек-
ватни решения при решаване на рутинни служебни 
задачи и такива изискващи бързи решения при въз-
никнали аварийни ситуации в сектора сигурност и 
отбрана. 

Управление на знанието в сектори  
осигуряващи националната сигурност

Предизвикателство към всяка научна област е 
въвеждане на теорията в практиката, защото всяко 
теоретично знание се доказва в практиката. Предвид 
сериозността на работа в сектора сигурност и отбра-
на, се изисква висока експертиза, бързина на реакци-
ите, актуална  и потвърдена информация, достъп до 
база от данни които да предоставят готови решения 

за възникнали казуси. Управлението е особен вид 
дейност, която превръща неорганизираната тълпа 
в ефективна, целенасочена и производителна група 
[1], което налага планиране на всяко едно звено от 
систамата. Според и Мескон [2] управлението е про-
цес на планиране, организация, мотивация и кон-
трол, необходим за формиране и постигане целите 
на организацията, което също предполага и изисква 
утвърдени планове и проекти. 

Внедряване, развитие и управление на зна-
нието би подпомогнало процесите при взимане 
на решения в отговор на индикациите за появил се 
риск, или проблем при осигуряване на  национал-
ната сигурността. Ефективното прилагане на знания 
е предизвикателството свързано със създаване и 
поддържане на необходимата база данни за със-
тоянието на различните сфери на науката за сигур-
ността. Процеса е свързан с придобиване, съхране-
ние, класифициране на информация и предоставя-
нето и на заинтересованите от нея, в точното време 
и на точното място във форма, която да може да 
бъде лесно разбираем и да подпомага своевремен-
ното и ефективно вземане на решение. 

Подбора на методи, които да могат да бъдат 
приложени в процеса по придобиване, съхранение 
и управление на знанието в сектора осигуряващ на-
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ционалната сигурност е труден и изисква прецизен 
подбор на практики, които да могат да сработят в 
условия на класифициране на информацията, зако-
ните и подзаконовите рамки обезпечаващи струк-
турите от сектора сигурност и отбрана.

Управлението на знанието и избора на най-по-
лезни модели, които биха спомогнали развитие на 
знанието може да се постигне, както се разгледа 
световния опит, определят се възможностите за 
приложение и за развитие на теорията и практиката 
в съответната област от знания. Това е възможност 
за анализиране на натрупаните знания към момен-
та и планиране на дейности за постигане на обем от 
знания необходими при усъвършенстване работата 
на системата сигурност и отбрана. 

Създаване на модел  
„Управление на знанието“

Създаване на модел „Управление на знание-
то“, който да обедини приоритетни практики съв-
местими със сектора осигуряващ националната си-
гурност, да бъде добре приет от служителите във 
всяко едно ведомство, би спомогнал повишаването 
на компетентността и експертизата на служителите 
в сектора. Адекватното вземане на решения на опе-
ративно, експертно и управленско ниво, ще създа-
де устойчива политика водеща към усъвършенства-
не на системата. За да бъде разработен модела е 
необходимо:

- Да бъдат разгледан световния опит за упра-
вление на знанието;

- Да бъдат подбрани модели, политики и пох-
вати, които да са приложими за структура от систе-
мата по осигуряването на националната сигурност;

- Да бъдат разработени анкетни карти обобща-
ващи практики, подходящи за внедряване в модел 
„Управление на знанието“; да се проведе допитва-
не и да се анализират резултатите;

- Практики събрали одобрението на болшин-
ството от анкетираните да бъдат заложени като 
фундаментални при създаване на система „Упра-
вление на знанието“.

Подбор на приоритетни практики 

Управлението на знания е развиваща се систе-
ма от стратегии и подходи за създаване, опазване 
и използване на активите знания, които позволяват 
потоците от знания да се насочват към хората, кои-
то имат нужда от тях в подходящия момент, така че 
при използването им тези активи да създадат по-
вече стойност за организацията. Системата за Упра-
вление на знанието, би могла да спомогне успешна 
реализация на целите. Това означава, че изборът 
на модел и процеси на управление на знанието, 
трябва да бъдат подбрани или да се адаптират съо-
бразно спецификата на работа в сектора сигурност 
и отбрана. 

Особеност при модела на Нонака и Такеуши 
[3], е че знанията да се кодифицират, което е про-
цес на трансформиране и организиране на зна-
нията в материална и явна форма, лесна за раз-

биране и достъп от служителите. Това позволява 
знанията да се споделят и да се използват колек-
тивно. Автономният екип има свобода сам да оп-
редели свои собствени правила, процедури, план 
на работа и граници за общуване с останалите 
служители.  Друг важен елемент от модела е съз-
даване на концепция, при него споделените зна-
ния се конвертират в явни знания и се изгражда 
нова концепция. Това е фаза с много интензивен 
обмен на неявни и явни знания. Според Нонака 
и Такеуши „знанията са доказуемо вярно твърде-
ние“ и се нуждаят от валидиране или внимателна 
проверка. Валидираните концепции се конверти-
рат в модел, прототип или действащ механизъм. 
На този етап новосъздадените концепции се ком-
бинират със старите явни знания. Следващ етап 
от модела, е че създадените знания се разпрос-
траняват в други отдели на организацията или из-
вън нея. Целта е всички служители на организа-
цията да получат информация за новите знания 
и при необходимост, да бъдат обучени как да ги 
ползват в процеса на работа. 

Моделът на Пробст [4] е създаден с цел прак-
тическо приложение на управление на знание (УЗ) и 
включва процеси по идентифициране, придобива-
не, развитие, разпределение, ползване и съхраня-
ване на знания, определяне на познавателни цели 
и оценяване на знания, които са основни за опре-
деляне на насоките и решенията за УЗ в организа-
цията. Пробс обръща особено внимание на процеса 
на съхраняване на знания, като предявява изисква-
не да се осигури достоверност на съдържанието, 
актуалност и високо качество, както и да се прави 
оценка кои знания са особено ценни, за да останат 
дългосрочно в базата знания. Планиране на необхо-
димите  базата знания за достигане на поставените 
цели от организацията. 

Моделът на Мертинс [5] дава обобщена пред-
става за рамката на процеса по управление на зна-
нието и необходимостта от взаимовръзка между 
процесите за УЗ и работните процеси. Модела 
включва и условията, които трябва да се вземат 
предвид за постигане на ефективно УЗ. Тези фак-
тори са извлечени от реалната практика и включ-
ват лидерство, структура и роли в организацията, 
корпоративна култура, човешки ресурси, информа-
ционни технологии и контрол. 

На база описаните по – горе модели бе напра-
вен прецизен подбор на практики, които могат да 
бъдат внедрени в сектора сигурност и отбрана. Така 
подбраните практики (посочени в таблица 1) бяха 
обобщени в анкетни карти.

Допитване измежду служители в сектора си-
гурност и отбрана, за мнението им относно под-
бор на подходящи практики, които да залегнат в 
системата по управление на знанието

Проучване с помощта на анкетни карти се про-
веде с цел изследване готовността и мнението на 
служителите за прилагането на избрани практики, 
които да бъдат използвани с цел създаване на мо-
дел „Управление на знанието“. Подбраните практи-
ки и резултатите от анкетното проучване за са пред-
ставени в Таблица 1:
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Анализът на данните  
от проведеното допитване

Резултатите от проведеното допитване по-
каза,  че анкетираните служители от системата, 
имат желание да бъде въведена система за упра-
влението на знанието. Проведения анализ помог-
на да се направи подбор и да бъдат определени 
приоритетните практики, които да залегнат при 

разработване на модела - „Управление на зна-
ние“.  

Анализът на анкетните резултати бе обра-
ботен, чрез метода на Парето и  представен на 
графика.1. Построената корелация спомага за по 
прецизния подбор на похвати, чрез изчертаване 
на данните в низходящ ред, според честота с ко-
мулативна линия върху вторичната ос, като про-
цент от общата сума.

Таблица 1 

Методи приложени в анкетната карта във връзка с проучването за подбор на похвати,  
които да залегнат в системата „Управление на знанието“

Приоритетни методи, които да залегнат в системата „Управление на знанието“ Да Не Незнам

1. Създаване на кадрова политика за развитие на знанието, като се инвестира в хората. 8 1 1

2. Структурите от НС да изградят визия, за развитие на знанието и да бъдат определи приоритетни 
области за надграждане на знания.

7 1 2

3. Да се направи преглед на наличните знания, способности и експертиза (индивидуални и 
колективни) по дирекции, с помощта на анкетни бланки, в които всеки от експертите да посочи 
ниво и област на своята компетентност.

9 1 0

4. Закупуване на специализирана научна литература в областите в които Структурите от НС 
да подготвят високо квалифицирани кадри. Провеждане на обучителни курсове, семинари, 
колоквиуми с участие на лектори от научни организации от системата на НС и външни структури. 

10 0 0

5. Развитие на знанието, чрез сътрудничество, работа в група, разпространение на практически 
казуси и др. 

8 2 0

6. Създаване на вътрешно ведомствена мрежа, съдържаща база от данни, които да бъде 
класифицирана и достъпна до всяко работно място ((съобразно изникванията заложени в закона 
за достъп до класифицирана информация), това би подпомогнало трансфера и споделяне на 
знания, разпространение на придобитите знания.

10 0 0

7. Създаване на база данни от знания, в която да се събират практически опит и знания, с цел да не 
се загубят важни знания при напускане на служители, закриване на отдели, както и по технически 
причини (хардуерни, липса на обновяване и др.). 

9 1 0

8. След прилагането на знанията към определена задача се обсъжда придобития опит от 
изпълнението и постигнатите резултати. 

6 3 1

9. Резултатите от придобит опит се оценяват от гледна точка на поставените цели на съответната 
дейност. На тази база, се сформира работна група за вземане на решения за следващи действия и 
по-нататъшно приложение на тези знания. 

5 3 2

10. На практика организациите се учат, както от положителния, така и от негативния опит. Поради 
това е добре да се съхранят и знанията, които няма да се ползват за момента, но в бъдеще може 
да се преоценят и да намерят приложение.

6 3 1

11. Създаване на жълти страници, които да улеснят служителите в търсене, намиране и свързване 
с експерти, притежаващи определен опит, знания и умения. 

7 0 3

12. Задържане на хора с ключови знания. Служителите с ценни за структурата знания, да бъдат 
оставени на работа и след навършване на пенсионна възраст.  

7 0 3

13. Наблюдението е важен инструмент, който може да осигури изобилие от информация, както и 
да помогне да се разбере спонтанната природа на определен процес или процедура. 

5 2 3

14. Споделяне на знания от един към друг индивид, с цел обмен на наличните индивидуални 
знания. По време на този процес индивидите учат един от друг. 

9 1 0

15. Мотивационни стимули. Организиране на система стимулираща, чрез възнаграждение за 
експертите постигнали високи резултати за организацията, като се стимулира и споделяне на 
знания. 

9 1 0

16. Ротацията на работните места. Организиране на схема за поетапна смяна на работните 
задачи на един индивид с цел той да придобие цялостна представа за работата в структурата. 

4 4 2
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Най- високи положителни оценки са получи-
ли похватите (4) Закупуване на специализирана на-
учна литература, заедно с провеждане на обучи-
телни курсове, семинари, колоквиуми. Създаване 
на вътрешно ведомствена мрежа (6) е приоритет 
от особена важност за анкетираните. Следващите 
приоритети получили високи оценки е (3) да се на-
прави преглед на наличните знания, способности 
и експертиза (индивидуални и колективни), както 
и (7) да се създаде база данни от знания, в която 
да се събират практически опит и знания. Висока 
оценка получават практиките за (14) споделяне на 
знания от един към друг индивид,  както и (15) мо-
тивационни стимули. Приоритети важни за разви-
тието на структурите са (1) създаване на кадрова 

политика за развитие на знанието и (5) развитие на 
знанието, чрез комуникации, сътрудничество, ра-
бота в група и др.

Решаващо значение за развитие на структура-
та и добруването на личния състав, анкетираните 
посочват (2) структурите от системата сигурност и 
отбрана да изградят визия за развитието си, и да 
определи приоритетните области за развитие на 
личния състав, както и (11) създаване на жълтите 
страници, (12) задържане на хора с ключови знания 
и (13) наблюдението, като важен инструмент при 
управление на знание. 

Методи, които не трябват да бъдат част от сис-
темата „управление на знание“ са посочени на гра-
фика 2. 

Графика 1. Анализ от проведеното проучване, с помощта на Диаграма на „Парето , е направен подбор на 
приоритетните похвати, които да залегнат в модела „Управление на знание“. 

Графика 2. Анализа на данните от проведената анкета.Методите събрали най- много неодобрение. 
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Анализът от анкетното проучване посочва 
неодобрение за практики (8) в които се предлага 
обсъждане на придобития опит от изпълнение-
то и постигнатите резултати, при решаването на 
определен казус. Анкетираните не са склонни да 
обсъждат в работни групи както успешните ре-
шения, така и неуспешните. Според тях това е им 
отнеме доста време в разговори. С неодобрение 
се ползват (9) резултатите от придобития опит 
да се оценява, както и (10) организациите да се 
учат, както от положителния, така и от негатив-
ния опит, обвързано със съхранение на каквато и 
да е информация по въпроса. С най- голяма нео-
добрение са ползва (16) Ротацията на работните 
места. 

Модел на „Управление на знанието”

На база направеното анкетно проучване и 
подбор на приоритетни практики е разработен 
модел „Управление на знанието представена на 
фигура 1.

Внедряване на модела „Управление на зна-
нието” е насочена към хората и грижа за тяхното 
развитие и повишаване на тяхната компетентност. 
Създаването на стратегия за развитие на организа-
цията и програма за развитие на експертния със-
тав, би създало усещане в хората, че те са важни 
за структурата, което ще създаде желание в тях 
за повишаване на тяхната компетентност, да спо-
делят знанията и да имат интерес за развитие на 
структурата. 

Заключение

Стремежът на организацията да реализира 
целите си е движеща сила за спиралата на знания. 
Най-критичният елемент на организационната стра-
тегия е да създаде ясна визия, какви знания трябва 
да бъдат създадени и ефективно да реализира тази 
идея на практика. В контекста на УЗ този процес 
предполага преобразуване на стратегическия план 
и цели в решения и практики на оперативно ниво. 

В процеса по управление на знание е от изклю-
чителна важност  готовността на индивида да развива 
знанието в себе си и да се стреми да придобива нови 
знания. Едновременно с това организацията трябва 
да създава условия за да подпомага процеса по при-
добиване на нови знания и съхраняване на вече при-
добитото знание. Важно е служителите да съдействат 
за усъвършенстване работата в системата, а система-
та да полага грижа за всеки човек от структурата.  . 
Наличието на стратегия за развитие на структурата и 
ясни цели за развитие на кадите би дала увереност, 
знания и компетентност, както на управляващите така 
и на служителите в структурите по осигуряване на 
националната сигурност. Необходимо е служителите 
да бъдат окуражавани да учат, да мислят и експери-
ментират. Да бъдат стимулирани за техния принос в 
използването и споделяне на знанията при изпълне-
ние на техните служебни задължения. Промяната на 
организационната култура, обвързано със създаване 
на работен климат, който стимулира доброволното 
споделяне на информация и знания, както и креатив-
ността на служителите е задължително условие за ус-
пеха на системата за  управление на знанието.

Фиг.1. Модел за „Управление на знанието“.
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Фалшиви новини – заплаха  
за информационната сигурност

доктор Диана Илиева

Резюме: Статията разглежда едно от най-актуалните явления на новото време – фалшивите новини: 
същността им, близостта им с дезинформацията, класифицирането им по категории. Посочени са някои от 
явленията, касаещи информационната сигурност: кликбейт (и етимологичната му връзка с примамката към 
фалшивите новини), ботове, тъмен/скрит Интернет. Посочени са и някои явления, създадени като контра-
пункт на фалшивите новини, които подпомагат мерките за усилване на информационната сигурност  – т. нар. 
„white hats” - етичните хакери, проникващи в компютърни системи, за да тестват сигурността им, както и 
наскоро създадената Еврогрупа за борба с фалшивите новини.

Ключови думи:  фалшиви новини, дезинформация, телекомуникационни устройства, информационна 
сигурност, „white hats”, Еврогрупа за борба с фалшивите новини

FALSE NEWS – THREAT TO INFORMATION SECURITY

Abstract: The article examines one of the most advanced phenomena of recent times - fake news: its nature, 
its proximity to disinformation, its classification by categories. Some of the information security phenomena are 
mentioned in it: clickbait (and its etymological interconnection with the bait to false news), botnet, and darknet. 
There are also mentioned some phenomena created as a counterpoint to fake news, that support information 
security measures such as “white hats” – the ethical hackers penetrating computer systems to test their security, and 
the recently established European Commission’s High Level Expert Group (HLEG).

Key words: fake news, disinformation, telecommunication devices, information security, “white hats”, European 
Commission’s High Level Expert Group.

Фалшивите новини, станали част от ежедневи-
ето ни, превземат умовете на милиони хора 
по света. Те са навсякъде и вездесъщи, раз-

пространявани със скоростта на един кликбейт, по-
лучаващи стремителното си разпространение как-
то благодарение на разнородните телекомуника-
ционни устройства, така и благодарение на личните 
предпочитания на потребителите към сензацията 
(Илиева 2018). Без последните да осъзнават, че пъ-
тят от сензацията към дезинформацията е общ.

Фалшивите новини са конструкт, получил не-
вероятно голямо разпространение през изминала-
та една година. Световноизвестното британско из-
дателство Harper Collins, което сондира мнения на 
милиони свои потребители и прави ежегодни кла-
сации за най-често използвани думи за всяка годи-
на, го определя като дума на 2017 година, надхвър-
лила с 365% употребата си спрямо 2016 година. Из-
дателството публикува кратко и точно определение 
на същността на конструкта: фалшивата новина 
(fake news) „означава фалшива, често сензационна 
информация, разпространявана под “прикритието” 
на новина”.1

Световни медийни експерти (по данни на Nova 
TV)2 класифицират фалшивите новини в пет различ-
ни категории:

1. Умишлено измамни новини – новини, създа-
дени с основна цел да подведат читателя. 

2. Иронизиращи новини – текстове с хумо-
ристичен или иронизиращ характер, публикувани 
в такъв тип сайтове. Целта на създаването им не е 
създаване на фалшива новина, а осмиване или па-
родиране на събития от социален или политически 
характер и отправяне по този начин на съответно 
послание към читателя. Тук опасността от разпрос-
транение на фалшива новина е налице в случаите, 
когато реципиентите не са в състояние да разпоз-
наят хумористичния стил и започнат да разпростра-
няват в социалните мрежи тази псевдо новина. Така 
извадената от контекста история се превръща във 
фалшива новина, а несъобразителните читатели не-
волно се превръщат в нейни разпространители.

3. Заблуждаващи новини – новини, създадени 
с цел „да заблудят читателя; съобщават се добросъ-
вестно от реномирани източници на информация“.

4. Изкривено докладвани новини. Те съдържат 
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„умишлено подбиране на елементи от една исто-
рия, които имат за цел да накарат читателя да по-
вярва в определена теза. Обикновено не се пред-
ставят всички гледни точки по темата“.

5. Истории, в които истината е спорна. Това са 
новини, в които има сблъсък на мнения – предста-
вени са две или повече гледни точки, без коментар 
коя от тях е истинска. Тук наблюдаваме алюзия с 
белетристиката, където понякога елемент от твор-
ческия похват е авторът да остави съдбата на герои-
те или пък изводите от повествованието „в ръцете“ 
на самия читател. Не трябва да се смесва фикция 
с журналистика: те са създадени с различни цели; 
преплитането им се превръща във фактор за фабри-
куване на фалшиви новини.

При това класифициране на фалшивите нови-
ни се прави разграничаване спрямо достоверност-
та на източника между „умишлено измамни“ и 
„заблуждаващи“ новини: към втория тип новини 
експертите отнасят информациите, когато източни-
кът е „реномиран“. В това отношение бихме искали 
да направим паралел именно с английски език, от-
където води началото си изразът „fake news”: прави 
се разграничаване между „фалшив“ (fake) – това, 
което е фалшифицирано, фалшификат и „неверен, 
неточен“ (false) – това, което е невярно, неточно 
предадено. 

Близки в определено отношение са новини-
те, класифицирани като „изкривено докладвани“ и 
тези, в които „истината е спорна“. В първия тип но-
вини преднамерено „не се представят всички гледни 
точки по темата“, за да бъде накаран читателят да 
повярва точно в тази част от информацията, която е 
съобщена. Тук фалшивата новина е равна на разли-
ката между „стойностите“ на същинската новина и 
премълчаването на „спестената“, не назованата част 
от информацията. Новините, определени като „спор-
на истина“ съдържат както фалшиви, така и истински 
новини: за разпространението на първите отговор-
ност трябва да поемат журналистите, тъй като не са 
си свършили професионално работата да представят 
всички гледни точки и да анализират с нужните аргу-
менти и факти тематиката, по която пишат. Реално те 
нямат голяма пряка вина за фабрикуването или раз-
пространението на фалшиви новини: те „услужливо 
предоставят тази роля“ на не докрай информира-
ния читател, който ги мултиплицира чрез телекому-
никационните средства в желанието си да поднесе 
сензационна новина на кръга от познати, с които об-
щува. В този случай журналистите са „генераторът“ 
на изфабрикуваната впоследствие от читателите 
фалшива новина (и тук веднага възниква алюзията 
с криминогенни ситуации, при които „идеологът, 
генераторът“ на деянието е някой, който си плаща 
и желае да остане в сянка, а извършителят – този, 
който извършва „черната работа“, в дадения слу-
чай – читателят: той създава лъжата, „сглобявайки“ 
частиците истина и неистина и разпространявайки 
впоследствие невярната информация.) Ако и тук се 
опитаме с математическо действие да представим 
ситуацията, ще се натъкнем на парадокса, че някол-
ко истини, „умножени“ по този начин, не правят една 
информационно по-обемна новина, а се равняват на 
една нова фалшива новина.

Фалшивите новини са неразделна част от т.
нар. кликбейт. Оксфордският речник дава след-
ното определение на конструкта: „материали, по-
ставени в Интернет, за да привлекат вниманието 
и да насърчават посетителите да кликват върху 
линка към определена уебстраница“.3 Английски-
ят етимологичен онлайн речник го датира от 2011 
година и го дефинира като “Интернет съдържание, 
предназначено основно да привлече потребителя 
да кликне върху него – деривативно произлиза от 
“click” (кликване) и “bait” (стръв).”4 В същия речник 
се разглежда етимологията на „bait“: „храна, поста-
вена на кука или в капан, за да привлече плячка“ 
(1300 г.), от старо норвежки „beita“ (храна, стръв, 
особено за риба), произлизащо от „beita“ – „причи-
на да хапе“. Съществителното е свързано със старо-
норвежката дума „beit“ (пасище, пасбище) и старо-
английската „bat“ (храна) . Фигуративният смисъл 
„средство за привличане“ датира от 1400 г. Много е 
интересен когнитивният мост между фигуративния 
смисъл и преводните значения на лексемата „bait“ 
в български език: 1. Стръв 2. Примамка, уловка, из-
кушение 3. Слагам стръв на въдицата; прен. При-
мамвам, подмамвам. 

Кликбейтът по наистина много образен начин 
привлича вниманието на мрежовия потребител, 
разчитайки на шокиращи като лексика и стилистика 
заглавия или на заглавия, оформени с плътни черни, 
или дори цветни букви, употреба на многозначител-
ни многоточия и/или удивителни знаци и грабващи 
вниманието снимки (много често резултат от фото-
колаж или фотошоп). Изброените средства пред-
ставляват истинска примамка, отлична  „стръв“ за 
наивни, разсеяни и невнимателни потребители, 
жадни за „изкушения“ от този тип. Те кликват върху 
някакъв ярко оформен или светещ банер, който ги 
води до страница, която дори не им позволява след 
това да я затворят, или пък им отваря нови и нови 
страници. Води ги до поредната политическа инси-
нуация, поредния лекарствен или хранителен про-
дукт, които, ако не бъдат закупени, ще доведат до 
„безвъзвратни загуби“ за здравето, инвестицион-
ните планове, политическите пристрастия и т.н.

Информационната опасност има множество 
проявления: създаване на виртуални светове, кои-
то подменят реалността, манипулиране на съзна-
нието и поведението на хората; подмяна на целите 
и ценностите, на традиционния ни начин на живот 
с натрапени „отвън“ стандарти, изкривяване на ин-
формацията.

Рик Холанд, вицепрезидент по стратегиите в 
компанията за онлайн сигурност Digital Shadows, 
изтъква като една от основните причини за лесния 
достъп и скоростта на навлизане на такива мето-
ди в киберпространството почти пълната липса на 
затрудняващи фактори – „комплектите с инстру-
менти“ са на разположение за временно ползване 
срещу едва 7 долара и осигуряват контрол върху 
активността на ботове в социални медии. Някои от 
тези услуги се предлагат в darknet – един съвсем 
различен Интернет далеч от обхождащите роботи 
на  Google и любопитството на средностатистиче-
ския Интернет-потребител. Този така наречен „тъ-
мен/скрит Интернет“ на практика остава скрит за 
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Интернет-търсачките и традиционното сърфиране 
онлайн. В сянката на скрития Интернет остава и ог-
ромен обем от нелегални активности: от незаконно 
предлагане на книги, филми, инструкции за само-
ръчни бомби до продажбата на наркотици, оръжия 
или поръчкови убийства. Тъмният Интернет функ-
ционира като огромна мрежа от сървъри: почти 
като обикновения Интернет, но една от основните 
разлики е, че връзката със сайтове от тъмната мре-
жа е криптирана. Това осигурява относителна ано-
нимност както на потребителите на тези сайтове, 
така и на техните собственици.

 Някои от „комплектите с инструменти“ пък 
се рекламират открито като маркетингови инстру-
менти. Р. Холанд подчертава, че подвеждащата ин-
формация съществува отдавна, но сега „новото в ди-
гиталния свят е скоростта, с която подобни техники 
се разпространяват по цял свят“ (цит. по CIO 2017).6

Фалшивите новини са световна тенденция. Те 
са в полезрението на специалисти и журналисти с 
висока професионална етика и морал. В противо-

вес на съществуващия darknet се създават струк-
тури, обединяващи т.нар. „white hats” (бели шапки) 
– етични хакери: компютърни специалисти, които 
проникват в компютърни системи, за да тестват 
сигурността им, търсейки уязвимости в информа-
ционните системи. Такива компютърни специали-
сти са основно звено в работата на Еврогрупата за 
борба с фалшивите новини. Българският комисар 
по цифрова икономика и цифрово общество Мария 
Габриел, по чиято инициатива е създадена тази гру-
па в началото на 2018 година, счита, че „феноменът 
„фалшиви новини“ трябва да се разгледа в дълбо-
чина, защото той не познава граници и има силни 
последствия в политически, социален и икономиче-
ски план.“7 Изследването на проблема в дълбочина 
трябва да се осъществява на регионално, национал-
но, европейско и световно ниво: от  факт, неотмен-
но съпътстващ ни в ежедневието,  той се превръща 
в глобална заплаха за информационната сигурност 
на индивида, социалната организация, корпораци-
ята и нацията.

1 Collins. Free Online Dictionary. Електронен ресурс. Достъп на: https://www.collinsdictionary.com/woty (3.02. 2018)
2 Фалшивите новини. Nova TV. Електронен ресурс. Достъп на: https://nova.bg/proveri/fakenews (14.01.2018)
3 Oxford Advanced Learner's Dictionary. Електронен ресурс. Достъп на https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

definition/english/clickbait?q=clickbait (2.03.2018)
4 Online Etymology Dictionary. Достъп на https://www.etymonline.com/word/click-bait (2.03.2018)
5 Botnet - мрежа от софтуерни приложения или компютри, които работят в автономен режим и имат за цел кражба 

на лични данни. //Речник на мрежовите термини. Network World. Електронен ресурс. Достъп на:  http://networkworld.bg/
netdict:id_153 (2.03.2018)

6  CIO 2017: ИТ СИГУРНОСТ. Фалшивите новини като бизнес модел и заплаха. 17 ноември 2017. Електронен ресурс. Дос-
тъп на http://cio.bg/9102_falshivite_novini_kato_biznes_model_i_zaplaha (7.02.2018)

CIO e първото списание в България за ръководителите на предприятия, отдели и проекти в областта на информа-
ционното осигуряване. То е специално адресирано към всички, които формират идеологията и стратегията за развитие на 
информационната система в организацията.

7 Габриел 2018: Избраха двама българи в еврогрупата за борба с фалшивите новини. news.bg. 16.01.2018. Електронен 
ресурс. Достъп на https://news.bg/bulgaria/izbraha-dvama-balgari-v-evrogrupata-za-borba-s-falshivite-novini.html ( 4.03.2018)
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Въоръжените сили в системата за защита 
на националната сигурност – роля  

и задачи в контекста на съвременните 
опасности и заплахи

доктор Георги Кръстев

Резюме: В доклада са анализирани същността и съдържанието на понятията „въоръжени сили“, „на-
ционална сигурност“, „система за защита на националната сигурност“, „разузнавателна общност“, също така  
тяхното развитие в Република България след 1990 г. Посочени са нормативните и практическите измерения 
на необходимостта от продължаване на работата по теоретичното интерпретиране на тези понятия и значе-
нието на този процес за управлението на националната сигурност, включително и за цялостното ресурсно 
осигуряване в съвременната среда на сигурност и в контекста на членството на България в НАТО и ЕС.”Вни-
мание е отделено на проблема за обхвата на информационно-аналитико-оценъчни и едновременно с това 
планови документи каквито са стратегическите прегледи в сферата на националната сигурност и конкретно – 
на проблема за обхвата на тези документи: дали да са в сферата на отбраната или да са с по-широк тематичен 
обхват.

Ключови думи: национална сигурност, въоръжени сили, система за защита на националната сигурност, 
девоенизация, разузнавателна общност, стратегически преглед на отбраната , стратегически преглед на на-
ционалната сигурност

Abstract: In this article several essential concepts of national security policy are subject of a research work. 
Most important of them are armed forces”, “national security”, “national security protection system”, intelligence 
community“and at the same time its development in Bulgaria after 1990. Some legal and practical dimensions of 
the necessity of the continuation of the work on theoretical interpretation of these concepts have been pointed out 
as well as their importance for national security governance including providing of all kind of resources in respect 
of contemporary security circumstances and within the context of Bulgarian membership in NATO and EU. Special 
attention is focused on the information-analytical-evaluation and at the same time planning documents as strategic 
reviews – the dilemma is whether they should be traditionally focused on military issues or must be with wider 
thematically scope.

Kew words: national security, armed forces, national security protection system, demilitarization, intelligence 
community, defence strategic review, national security strategic review    

Значението на края на блоковото противопос-
тавяне в Европа и света и на Студената война 
дълго време беше постоянна тема и обичайно 

въведение във всящо сериозно и задълбочено из-
следване в сферата на националната и междуна-
родната сигурност. Установяването на траен мир в 
Европа след приключване на войната на територия-
та на бивша Югославия, станало възможно с под-
писването Дейтънските споразумения, разширява-
нето на НАТО и Европейския съюз, установяването и 
развитието на инициативата на ЕС за Източно парт-
ньорство създадоха не просто представа за край на 
военнополитичесикте измерения на националната 
и международна сигурност, но действителни мате-
риабни и сонцептуални продпоставки за унвържда-
ване на съответинте възгледи и практики. Осново-
полагащите концептулани документи на НАТО и ЕС 

в сферата на сигурността резглеждаха като основ-
ни източници на заплахи сравнително нови явле-
ния като международния тероризъм и насилствен 
екстремизъм, радикализма , незаконни трафик на 
хора, незаконния трафик на наркотици и други по-
добни и при всички случаи – невоенни по своята 
същност опасности и изпалхи.

Променената стратегическа среда  
за сигурност. Хибридната война  

като проявление на политико-военно 
противоборство

Войните в Близкия и средния Изток, войните 
в пост-съветското пространство и дори военния 
конфликт между Руската Федерация и Грузия през 
2008 г. не дадоха основание да бъдат предложени 
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съществени промени в тази тенденция така да се 
каже на демилитаризация на националната и меж-
дународната сигурност.

Тази тенденция се отрази съществено върху 
разбирането на понятието въоръжени сили, на по-
нятието национална сигурност, а също така и върху 
разбирането за мястото и ролята на въоръжените 
сили в системата на националната сигурност. В де-
мократичните общаства, които се характеризират и 
с високи темпове на техническо и технологично раз-
витие във всички сфери, включиетелно и в сферата 
на военните измермения, под съмнение бе поставе-
на цялата традиционна организация на отбраната, 
нейното техническо и технологично осигуряване –  
въоръжение, бойна техника, боеприпаси, наличие 
на редовна армия и т.н. 

Премина се към разработване на високоточни 
оръжия, на бойна техника, която значително нама-
лява изискването кам многобройна армия. Самите 
военни операции вече се подготвят и се провеждат 
като се поставя акцент не върху масовия брой на 
ангажирането сили, а към техния все по-висок про-
фесионализъм.

Разрастващо се и задълбочаващо се размиване 
на границата между вътрешна и външна сигурност 
обуславя необходимостта от  засилване на  между-
ведомствената координация в търсене на синергичен 
ефект в работата на всички институции. Характерът на 
и обхватът на новите рискове, опасности и заплахи за 
сигурността изискват все по-широкото включване на 
недържавния сектор – бизнес, неправителствени ор-
ганизации, академична общност в дейностите по за-
щита на сигурността. При това тази защита следва да 
се разглежда на всички нива – гражданин, граждан-
ски общество, държава, национална общност, колек-
тивна, регионална и глобална сигурност.

Дефинирането на такива нови сфери на проти-
водействие като информационното пространство, 
медиите и социалните мрежи, които стават поле на 
прилагане или цел на хибридни начини за водене на 
война, на кибер атаки и на различен тип разрушител-
ни въздействия, поставят нови изисквания дефинира-
нето, планирането и провеждането на политиката за 
сигурност. Едновременно с това следва да се отчита 
и факта, че някои от водещите страни в света все още 
развиват сили и способности за водене на традицио-
нен тип бойни действия с широкото използване на 
характерните за ХХ век бойна техника и въоръжение.

На следващо, но не и последно място, е необ-
ходимо да се отчита факта, че в почти всички бойни 
действия и войни в края на ХХ и началото на ХХІ век 
се забелязва силно и дори нарастващо присъствие 
на нередовни, недържавни и частни военизирани 
формования, които на определен етап, но не и непре-
менно придобиват институционализирани форми на 
съществуване.

Понятието за въоръжени сили  
в съвременните условия

Думите „въоръжени сили“ има своето значе-
ние в масовата обществена и медийна употреба, но 
тук е съществено да се подчертае неговото значе-

ние като легално дефинирано понятие. Промените 
в съдържанието на това понятие отразяват разбира-
нето на ролята на въоръжените сили, на съставящи-
те това понятие елементи в системата за сигурност, 
а също така и разбирането за същността на самото 
понятие „сигурност“.

Според закона за всеобщата военна служба в 
Народна република България от 1958 г.1 „Въоръже-
ните сили на Народна република България се състо-
ят от Народната армия и от войските на Министер-
ството на вътрешните работи“. (чл. 4). През 1962 г.  
към текста на чл. 4 се добавя алинея втора със след-
ното съдържание „При особена необходимост към 
Министерството на вътрешните работи могат да 
се създават войски с решение на Министерския 
съвет“. В периода до 1990 г. въоръжените сили на 
България се състоят от Народната армия, Вътреш-
ни войски и Гранични войски от системата на МВР, 
а също така и главните управления, управленията и 
самостоятелните отдели от системата на Държавна 
сигурност. 

Това положение се запазва на практика и с 
приемането на Закона за МВР от 1991 г. на Закона 
да отбраната и въоръжените сили през 1995 г. В чл. 
66 от този ЗОВС се казва „Българската армия, Гра-
ничните войски, Вътрешните войски, националната  
служба за сигурност, Националната разузнавателна 
служба и Националната служба за охрана са юриди-
чески лица на бюджетна издръжка“ (ал.1) Този текст 
несъмнено включва посочените структури в съста-
ва на въоръжените сили. В техния състав по функ-
ционален признак са включени и други формирова-
ния – „Войските на Министерството на транспорта, 
Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения 
и Строителните войски прилагат разпоредбите на 
този закон в съответствие с акта на създаването 
им.“ (ал.2).

Този състав на въоръжените сили и милитари-
зацията по същество на целия сектор за сигурност 
съответства на една като цяло и по своята същност 
недемократична система от обществени отноше-
ния, строга централизация на управлението на 
сигурността, която е част от системата за отбрана. 
С други думи – отбраната поглъща изцяло сигур-
ността и цялото функциониране на системата за 
сигурност е насочено към интересите на отбраната. 
Този тип организация е подходящ, съответства на 
периода на Студената война и на блоковото воен-
но-политическо противопоставяне, за което веро-
ятността от въоръжен конфликт е иманентна и ве-
роятна едва ли не във всеки момент.

След 1997г. и особено в началото на текущо-
то хилядолетие започва процес на преосмисляне и 
на трансформиране на системата за сигурност, като 
невоенните, а може би е по-правилно да се каже –  
неармейските, елементи придобиха пълна са-
мостоятелност по отношение на понятието въоръ-
жени сили. Постепенно специализирани структури 
на МВР, като някои дирекции в сферата на комуни-
кациите станаха елемент от цивилната държавна 
служба, макар и със специализиран статут. Вътреш-
ни войски и Граничи войски бяха преобразувани 
съответно в „Жандармерия“ и Гранична полиция и 
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изведени от състава на въоръжените сили. От тех-
ния състав бе изведена и Националната служба за 
сигурност. По този начин към 2001 г. в състава на въ-
оръжените сили освен Българската армия и някои 
структури на подчинение на министъра на отбрана-
та останаха Националната разузнавателна служба и 
Националната служба за охрана.  

С приемането на Закона за Държавна агенция 
„Разузнаване“ тази институция също престана да 
бъде  част от системата на въоръжените сили, до-
колкото към 2015 г. може да се говори за такава 
система в традиционния смисъл, чиито основи сти-
гат до Закона за всеобщата военна служба от 1958 
г. Следва да се отбележи, че разглеждаме темата в 
условията на мирно време, тъй като военновремен-
ното законодателство се характеризира, разбира 
се, с друга организация на системата за сигурност, 
в която водеща е ролята на отбраната.2

Днес системата на въоръжените сили на Ре-
публика България в мирно време се състои само 
от Българската армия и структури на пряко подчи-
нение на министъра на отбраната. Така съгласно 
чл. 50, ал. 1 от действащия Закон за отбраната и 
въоръжените сили включват: Българската армия; 
служба „Военна полиция“; служба „Военна инфор-
мация“; военните академии и висшите военни учи-
лища; Военномедицинската академия; Национал-
ната гвардейска част; Военно-географската служба; 
Стационарната комуникационна и информационна 
система; Централното военно окръжие; Централ-
ния артилерийски технически изпитателен полигон; 
Комендантство – МО.“

Възниква въпросът – как такова съществено и 
значително намаляване на обема на понятието въ-
оръжени сили въздейства върху понятийната сис-
тема в сферата на националната сигурност и не се 
ли стига до концептуален вакуум или до понятиен 
дефицит в таза така важна сфера от обществените 
отношения и държавното управление.

Система за национална сигурност

Понятието система за национална трайно 
присъства в научната и публицистичната литера-
тура. Легална дефиниция това понятие няма, до-
колкото не е определено ясно в закон. Това обаче 
не следва да се разглежда като признак за поня-
тийна непълнота, тъй като още в Концепцията за 
национална сигурност от 1998 г.3 има раздел с на-
именование „Организация и функции на системата 
за национална сигурност“. От текстовете на този 
раздел може да се направи извода, че системата 
за национална сигурност се състои от Президента, 
Народното събрание, Министерския съвет и Съве-
тът по сигурността. Може също така да се направи 
извода, че доколкото Министерският съвет е ко-
легиален орган на държавната власт, а Съветът по 
сигурността – консултативен и координиращ орган 
към Министерския съвет, то съответните членове и 
по-конкретно – ръководените от тях институции са 
част от системата за национална сигурност.

Концепцията за национална сигурност изброя-
ва редица сфери от обществения живот, които имат 

значение за националната сигурност, но от това не 
може да се направи извод, че по силата на този до-
кумент те следва да се разглеждат като елементи от 
системата за национална сигурност

С приемането на 25 февруари 2011 г. на Стра-
тегията за национална сигурност на Република 
България4 се внася по-голяма яснота и пълнота в 
понятийната система на политиката за национална 
сигурност.5 В раздел Пети от този документ се дава 
по-разгърнато виждане за същността и съдържа-
нието на понятието система за национална сигур-
ност, като в него се включват органи на изпълни-
телната власт на всички равнища и с много по-ши-
рока компетентност. 

Раздел ІV.3. очертава секторните политики за 
сигурност, което дава основание съответните отго-
ворни държавни институции да бъдат определени 
като част от системата за национална сигурност. 
Някои автори посочват, че това е път към свръх-
секюратизация6 на обществените отношения и 
на управлението на държавата и биха имали пра-
во, ако цялата дейност на тези министерства и ве-
домства се разглежда като част от политиката за 
национална сигурност. Всъщност министерствата и 
ведомствата извън тези, чиито същностни задачи и 
законово регламентирана дейност са свързани със 
защита на националната сигурност, са част от систе-
мата за национална сигурност дотолкова, доколко-
то изпълняват задачи по направления, дефинирани 
в Стратегията за национална сигурност.

Показателно е, че при подготовката на страте-
гията за национална сигурност от 2011 г. изпълни-
телната власт възприе да предложи и законодате-
лят прие в систематичен план преди отбраната да 
бъдат поставени редица други, граждански, аспе-
кти на политиката за сигурност. Това на свой ред 
отново поставя въпроса за ролята на въоръжените 
сили в системата за сигурност.

В Стратегията за национална сигурност от 2011 г.  
за пръв път в официален документ в Република Бъл-
гария бе използвано понятието разузнавателна 
общност7. Значението на този факт е в това, че на-
ред с въоръжените сили бе обособен още един сег-
мент със конкретна професионална специализация 
и като инструмент за планиране и провеждане на 
политиката за национална сигурност. Това, разбира 
се, отново поставя въпроса за ролята и мястото на 
въоръжените сили в системата за национална си-
гурност. Въпреки извеждането на достатъчно види-
мо място на неармейските аспекти на защитата на 
националната сигурност, в този документ все още 
се говори само провеждане на преглед на отбра-
ната, но не и на другите структури от системата за 
национална сигурност.8 

Система за защита на националната 
сигурност

Понятието система за защита на национал-
ната сигурност има своята легална дефиниция в 
Закона за управление и функциониране на система-
та за защита на националната сигурност. При подго-
товката на проекта на този акт бяха проучени вни-
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мателно същността, съдържанието и обема на по-
нятието система за национална сигурност. Както 
бе посочено тук накратко, това понятие няма точно 
определение и очертаването на неговите граници 
може да се направи като се изследва целия текст на 
Стратегията за национална сигурност.

Стигна се до извода, че е необходимо да бъде 
дадена ясна дефиниция на общността на структу-
рите, които по силата на законовите си задължения 
осъществяват постоянно, всекидневно и предим-
но дейности в интерес на националната сигурност. 
Тази общност се дефинира като система за защи-
та на националната сигурност9, като ключово тук 
е понятието защита. Видно от състава на тази систе-
ма защита и понятие с по-широк обем и по-богато 
съдържание от понятието отбрана. Поради това в 
контекста на този закон, а и на съвременното раз-
биране за същността на националната сигурност, 
респективно – на смисъла, съдържанието и целите 
на политиката за сигурност, отбраната следва да се 
разбира като част, като съставен елемент от поняти-
ето защита на националната сигурност.

Законът за управление и функциониране на 
системата за защита на националната сигурност ут-
върждава Съвета по сигурността към Министерския 
съвет като координиращ орган на всички структури 
от системата за национална сигурност. Съветът по 
сигурността към МС има потенциал на гарантира 
постигането на синергия в работата на институции-
те и за ефективност в управлението на рисковете, 
превенцията на опасностите и противодействие на 
заплахите за националната сигурност.

В Допълнителните разпоредби на Закона за 
отбраната и въоръжените сили, т. 1в има текст, 
който все още не е внимателно изследван и не са 
очертани практическите последствия от неговото 
прилагане: „Сили от системата за национална си-
гурност на Република България са: въоръжените 
сили, структурните звена на Министерството на 
вътрешните работи, Държавна агенция „Национал-
на сигурност“, Държавна агенция „Разузнаване“, 
Националната служба за охрана, структури на Дър-
жавната комисия по сигурността на информацията, 
определени със заповед на председателя, военни-
те съдилища и прокуратури.“ 

l Законът за управление и функциониране 
на системата за защита на националната сигур-
ност чрез една от задачите на Министерския съвет 
по силата на чл. 7, ал .1 въвежда понятието „стра-
тегически преглед на системата за защита на на-
ционалната сигурност“. Предстояща задача и то в 
непосредствена близост е дефинирането на същ-
ността на това понятие и на неговото съотношение 
с понятието „стратегически преглед на отбрана-
та и въоръжените сили“.  Логично е да се издигне 
тезата, че Стратегическият преглед на системата 
за защита на националната сигурност ще включва 
съществени елементи и изводи от стратегическия 
преглед на отбраната и въоръжените сили, но нито 
ще го измести, нито ще го замести. Стратегическият 
преглед на националната сигурност обаче ще даде 
възможност за точна оценка на ролята и мястото на 
въоръжените сили и на другите елементи на систе-

мата за защита на националната сигурност в про-
веждането на цялостната политика за национална 
сигурност, а на тази основа – ще даде възможност 
да се прогнозират и планират съответните разходи. 
Новите предизвикателства пред сигурността днес 
поставят нови изисквания към способностите на 
въоръжените сили. Те обаче биха били неефектив-
ни, ако не осъществяват дейността си в тясно взаи-
модействие с другите сегменти от системата за за-
щита на националната сигурност. Едновременно с 
това се налага и все по-тясна интеграция в рамките 
на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана 
на ЕС. Изграждането на способностите на въоръже-
ните сили занапред да се основава на две изисква-
ния: 1. Ефективно взаимодействие и допълняемост 
с останалите държавни структури и 2. Интеграция в 
структури на НАТО и ОПСО на ЕС. Това е необходимо 
и за да се създадат устойчиви предпоставки за не-
допускане дублирането на усилия и ресурси и да се 
постигне  допълняемост и синергия.

Въоръжените сили и другите елементи на 
системата за защита на националната сигурност – 
проблемът за балансираното развитие.

Ограниченият финансов ресурс следва да 
се разглежда само като едно от основанията за 
по-внимателна преценка при планирането и реа-
лизирането на финансовата политика в сферата на 
националната сигурност. Необходимо е в много 
по-голяма степен да се анализира използването 
на финансови, материални и човешки ресурси за 
превенция, за управление на риска и противодей-
ствие на заплахите, за реагиране при бедствия и 
при кризи, за възстановяване, за провеждане на 
дейностите за защита на националната сигурност 
(дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, 
контраразузнавателна, оперативно-издирвател-
на, правоохранителна и охранителна). Дори един 
дори бегъл, но професионален и съдържателен 
анализ10 ще даде ясна представа за огромната 
разлика между инвестициите в отбраната и инвес-
тициите в другите дейности по защита на нацио-
налната сигурност, включително и за противодей-
ствие на новите рискове и заплахи11. Тук особено 
следва обаче да се подчертае, че би било не прос-
то неправилно от гледна точка на практиката, но 
и неправилно от теоретична и научна гледна точ-
ка да се противопоставят разходите за сигурност 
един спрямо друг. Разходите за сигурност следва 
на първо място да се разглеждат като инвести-
ции и на второ място да се преценяват съобразно, 
според оценката за интензивността и мащаба на 
опасностите и заплахите спрямо националната си-
гурност.

Едновременно с това в съвременните условия, 
в контекста на членство на България в НАТО и ЕС 
инвестициите в националната сигурност следва да 
се разглеждат и да се представят пред съюзниците 
като инвестициите в колективната сигурност. Рес-
пективно, участието на нашата страна в дейността 
на НАТО и ЕС следва да се разглежда като източ-
ник на ресурси за инвестиране в националната си-
гурност. Това е не просто пожелание, а теза, която 
намира основания в актуализираната Стратегия за 
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национална сигурност на Република България12 и в 
законите, регламентиращи управлението и функ-
ционирането на системата за защита на национал-
ната сигурност, както и дейността на институциите 
в сферата на отбраната и сигурността. В същата 
насока се развиват дискусиите в рамките на НАТО 

и ЕС, като се акцентира върху споделянето на раз-
ходите и централизираното инвестиране в разви-
тието на националните способности като част от 
колективните сили, едновременно с развитието на 
колективните способности за целите на национал-
ната сигурност на държавите членки.

1 Известия на президиума на Народното събрание, бр. 13, 1958 г.
2 В този смисъл е текстът на чл. 50, ал. 2 от действащия Закон за отбраната и въоръжените сили: „В състава на въоръ-

жените сили във военно време се включват и структури от другите сили от системата за национална сигурност на Република 
България, определени с акт на Министерския съвет.“

3 Приета с Решение на 38-о НС от 16.04.1998 г., обн., ДВ, бр. 46 от 22.04.1998 г.
4 Държавен вестник бр . 19 от 08.03.2011 г.
5 Тук следва да се отбележи, че съществен принос в тази насока имат приемането през 2002 г. на Закона за защита на 

класифицираната информация, в който за пръв път се дава легално определение на понятието „национална сигурност“, 
както и на редица други понятия, особено на „вреда за националната сигурност“, както и на Закона за Държавна агенция 
„Национална сигурност“ от 2009 г, с който бе дадено паралелно определение. Самото наличие на две определения за едно 
и също ключово понятие, което следва да е еднозначно за всяка сфера от обществени живот поради своя метанормативен, 
всеобхватен характер, предизвика редица спорове. Потенциала за противоречия бе преодолян с приемането на единно 
определени в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

 6 Необходимо е да се уточни, че се има предвид не финансовия смисъл на това понятие, а включването на цивилни 
обществени отношения в сферата на дейност на специалните служби, ограничаването на права на гражданите за целите на 
националната сигурност.

7 Т. 165. „Службите за сигурност, а при необходимост и службите за обществен ред, независимо от своята подчиненост 
осъществяват дейността си по защита на националната сигурност самостоятелно и/или координирано в рамките на раз-
узнавателната общност. Разузнавателната общност се състои от държавни органи, които осъществяват информационна и 
аналитична дейност за оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност, на техните източници и които планират 
и осъществяват противодействие срещу тях.“

8 Т. 146. Националната отбранителна стратегия определя целите, функциите, задачите, изграждането, развитието и 
използването на въоръжените сили и отбранителните способности. Развитието на отбранителните способности се анали-
зира и оценява чрез провеждането на периодични прегледи на отбраната или структурите на силите, реализира се с из-
пълнението на планове за развитие на въоръжените сили и се отразява ежегодно в доклад за състоянието на отбраната и 
въоръжените сили.

9 Чл. 3. (1) Системата за защита на националната сигурност се състои от държавни органи и структури, които осъщест-
вяват дипломатическа, отбранителна, разузнавателна, контраразузнавателна, оперативно-издирвателна, правоохранител-
на и охранителна дейност и които са представени в Съвета по сигурността към Министерския съвет.

10 Такъв анализ изисква самостоятелна, мащабна и осъществена от колектив научна дейност.
11 Особено показателни в това отношение са разходите, предложени в рамките на Решение № 342 на Министерския 

съвет от 21 май 2018 г. за предложение до Народното събрание за приемане на Проект за инвестиционен разход „Придоби-
ване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“ и на Актуа-
лизиран проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет“.

12 Обн. Държавен вестник, бр. 26 от 23 март 2018 г.
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Професия „конфликтолог“ 
Ерол Буюклиев

Резюме: В доклада се анализира потребността от обособяване на професия „конфликтолог“ с компе-
тентност по младата мултидисциплинарна научна дисциплина конфликтология, която изисква познания по: 
Философия, Социология, Математика, Психология, Военна наука, Педагогика, Политология, Право, Икономи-
ка, Културология, История. Търси се отговор на въпроса необходима ли е специална подготовка на анализа-
торите на съвременните конфликти?

Ключови думи: „конфликтолог“, конфликт, сигурност, отбрана.

PROFESSION „CONFLICTOLOGYST”
Erol Buyukliev

Abstract: The report analyzes the need of a new profession “Conflictologyst” (conflictology professional, 
conflict solving professional) with competence in the newly established multidisection scientific discipline called 
„conflict“, which requires the knowledge of: Philosophy, Sociology, Mathematics, Psychology, Military science, 
Pedagogy, Politics, Law, Economics, History. The present work aims at answering the question if there is any need for 
the specialists, who study the conflicts, to be trained additionally and specifically into a proper field.

Keywords: Conflictologyst, Conflict, Security, Defense.

Военните конфликти променят своя характер, 
през ХХI век има все по-малко войни и все по-
вече конфликти. Трансформацията на глобал-

ната политическа система, смяната на статичната 
двуполюсна балансираност с хаотичната мултипо-
лярност, засили тенденцията към конфликтност на 
всички равнища от човешките взаимоотношения. И 
докато войната е разбирана като действие на дър-
жава срещу друга държава с използване на оръжие, 
то спектърът на конфликтите се простира от въ-
трешния свят на човека до глобалните конфликти в 
континуума мир ↔ война.

Именно нуждата от по-детайлно осмисляне на 
конфликтността в отношенията проправи пътя на 
младата интердисциплинарна научна дисциплина 
Конфликтология. Нейното изучаване, установява-
не сред другите научни области и развитието й от-
варят широка врата пред хора решили да изучават 
същността, параметрите и процеса на формиране 
на конфликтите. От тук произтича и актуалността 
на темата за обособяване на професия „конфли-
ктолог“. Интензивните трансформации във всички 
сфери на човека и навлизането в постмодерната 
епоха са съпътствани от отпадане на големите нара-
тиви, големите обяснителни схеми. С тях нараства 
потребността от по-детайлна систематизация на 
проявленията на конфликтните отношения, които 
да бъдат идентифицирани, класифицирани и обяс-
нявани, в контекста на процеса на тяхното управле-
ние, като рискове за сигурността.   

Целта на доклада е да се анализира необхо-
димостта от обособяване на професия „конфликто-
лог“. Обект на изследване е процесът, който форми-
ра нуждата от познание за конфликтите. Предмет 
на изследване са интеракциите при формиране на 
компетентност по въпросите на конфликтите в об-
ществата и света. Изследователската хипотеза е, че 
формирането на професията „конфликтолог“ е част 
от еволюцията на пазара на труда, в който произ-
водството на сигурност зависи от актуалното иден-
тифициране на конфликтните отношения на всички 
равнища на сигурност. Конфликтите са взаимоотно-
шения с комплексен, динамичен, противоречив и 
променлив характер, те се намират под прякото и 
непрякото влияние на съвременните геополитиче-
ски процеси и тяхното неправилно интерпретира-
не е заплаха за сигурността с потенциални трудно 
предвидими последствия. 

Методологията на изследването се базира на 
разбирането за сложност на темата. Приложени са 
традиционните методи на изследване: Анализ на 
актуалната ситуация; Проучване на информацион-
ните източници; Теоретичен анализ; Системен под-
ход; Преход от абстрактно към конкретно и обра-
тно. Докладът е конструиран въз основа на изслед-
вания на съвременните конфликти, като индикатор 
за необходимост от специалисти интерпретиращи 
скоротечната промяна на конфликтните отноше-
ния. Използвана е информация от „мозъчни резер-
воари“ think-thank, медии и аналитични центрове. 
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1. Съвременните конфликти  
и тяхното познаване

През втората половина на ХХ век войните ста-
ват рядко явление, това смята Ювал Ноа Харири и 
извежда глада, болестите и войната като управля-
еми процеси. Той посочва, че в древните селско-
стопански общества 15% от смъртните случаи се 
дължат на насилие, през ХХ век броят им стига 5%, 
а в началото на ХХI век нивата са 1% от глобална-
та смъртност. През 2012 г. умират 56 млн. души, от 
тях 620 000 души са жертва на насилие, съответно 
120 000 убити във война и останалите 500 000 души 
са жертви на престъпление. Други 800 000 души 
се самоубиват, а 1.5 млн. души умират от диабет. 
Захарта се оказва по-опасна от огневата мощ и те-
рористите.1 От своя страна Гуин Дайър твърди, че 
Голямата война никога няма да умре, тя „просто е 
излязла в почивка“, обосновка за това е природата 
на звяра, която носим у себе си, като човешки съ-
щества.2

Може да се твърди, че в днешно време Голяма-
та война е раздробена на много „малки войни-кон-
фликти“, изрази като „Велики сили“, „Свръх-държа-
ви“ губят своето съдържание. На тяхно място идва 
сдържаното, умерено и отговарящо на реалността 
„Силни държави“. Терминологията се подменя в 
съответствие с настъпващата трансформация на 
силата. САЩ пропуснаха възможността за „господ-
ство в света“. Американската доминация е в упадък, 
силата им се превръща в ретрограден механизъм 
за его-политиката на новата администрация/бюро-
крация във Вашингтон. През 1963 г. в глобален план 
капацитетът на САЩ в двустранните отношения е 
25.1%, притежават 35.5% от глобалната сила, про-
извеждат 25.9% от световния БВП, Китай въобще не 
присъства в класацията. За разлика от тогава, през 
2016 г. влиянието на САЩ в двустранните отношения 
е намаляло на 11.2%, частта от глобалната им сила 
е спаднала на 23.6%, а произведеният БВП като част 
от глобалния е 20.9%. Китай от своя страна е на чет-
върто място по влияние в двустранните отношения 
с 6.0%, след Германия и Франция. Китайската страна 
заема второ място по сила в света 13.4%, като произ-
веденият БВП като част от глобалния е също 13.4%. 
Индия също набира сила, в отговор на амбицията за 
глобална роля, страната е на 8-мо място по глобал-
на сила с 2.8% и на 7-мо място по БВП от глобалното 
производство с 3.3%. Изместването на световните 
дела на Изток и относителното отслабване на Запа-
да е видно и от възхода на Япония, през 1963 г. стра-
ната заема 6-то място с притежаваните 4.0% от гло-
балната сила и 3-то място по произведен БВП, като 
част от световния с 7.9%. През 2016 г. Япония дости-
га 5.8% от глобалната сила, 4-то място, и затвържда-
ва 3-тото си място по произведен БВП като част от 
глобалния с 7.3%. Предвид намаляващата мощ на 
САЩ, запазената позиция на Япония придобива 
нарастващо геополитическо значение.3 На преден 
план излиза Китай, което застрашава хегемонията 
на САЩ като единствена Свръх-сила. Русия все още 
преодолява трудностите от разпада на СССР. Евро-
па е доминирана от демокрации, които искат мир, 

а фокусът на света се измества на Изток, към Азия 
и Тихия океан. Сблъсъкът изглежда неизбежен, Ру-
сия, Турция, Иран, Индия, Пакистан, Китай, Япония, 
Южна Корея, Северна Корея, САЩ, дори Австралия 
имат жизненоважни цели и стремеж за контрол, 
влияние и управление на азиатските региони, към 
които се прибавя новата среда на съперничество, 
космоса.4 Оказва се, че „краят на историята“ в ли-
бералната хиперболизация на Франсис Фукуяма 
е етап към „новото“ регресивно начало на хаосът, 
фрагментацията, регионализацията или както го 
нарича Васил Проданов деглобализацията. Мулти-
поляризацията ще провокира процес на разделяне 
и разпад на държави, поява на нови политически 
субекти, но това ще протича на фона на етнически 
и религиозни противоречия, т.е. множество кон-
фликти за отстояване, търсене, връщане на иден-
тичности.5 Картината на конфликтите се усложнява, 
изпадаме в хобсовата реалност на борба на всички 
срещу всички, и за всичко. Процесите на ескала-
ция и нормализиране на отношенията увеличават 
скоростта си. Валидността на представите днес, в 
този час, губят значението си в рамките на минути 
вследствие на внезапно събитие, „черен лебед“.6

 В анализа си за конфликтите през 2016 г. 
Хайделбергски институт за изследвания на между-
народните конфликти извежда общо 402 конфли-
кта, от които 226 са придружени с насилие, а 176 
са ненасилствени. Пълно-мащабните войни са 18, 
с една по-малко от предходната година. Ограниче-
ните войни са намалели с 4 до общо 20 за 2016 г. 
Кризите с използване на насилие са 188, което е на-
маление с 4, броят на ненасилствените кризи също 
намалява с десет до 78. Отчетени са увеличен брой 
на споровете, с осем, до 98. В изследването конфли-
ктите с високи нива на насилие са разпределени в 
две категории: ограничени войни (20) и войни(18). В 
анализите на Хайделбергския институт обособени-
те региони са: Субсахарска Африка, Близък изток и 
Магреб, Азия и Океания, Северна и Южна Америка 
(„Америките“), Европа.7

Роб Малей (Rob Malley), Главен изпълнителен 
директор на Международната кризисна група – 
International Crisis Group, определя 10 конфликта, 
към които е необходимо особено внимание през 
2018 г. поради тяхната интензивност, последици 
и значение: 1) Северна Корея с ядрените и ракет-
ните опити; 2) Съперничеството на САЩ – Саудит-
ска Арабия – Иран; 3) Кризата с етноса Рохинджа 
между Мианмар и Бангладеш; 4) Йемен; 5) Афга-
нистан; 6) Сирия; 7) Сахел; 8) Демократична Репу-
блика Конго; 9) Украйна; 10) Венецуела. Актуална 
информация за конфликтите по света предоставя 
онлайн изданието на Съвета по външни отноше-
ния (Council on Foreign Relations, който проследява 
около 30 конфликта по света към които САЩ имат 
особен интерес), където се извеждат три конфли-
кта в Южна Азия. Най-значимо влияние се отдава 
на конфликта в Афганистан, охарактеризиран като 
гражданска война с критична значимост за САЩ. 
След него по значение са категоризирания като 
международен конфликт между Индия и Пакис-
тан и обстановката в Пакистан дефинирана като 
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трансграничен тероризъм в лицето на ислямист-
ките групировки в страната. Други два конфликта, 
свързани със сектантски движения на мюсюлма-
ни, имат пряко отношение към сигурността в ЮА: 
първият е ескалиращия конфликт между будисти 
и мюсюлмани в Мианмар, което предизвиква миг-
рантска вълна към Бангладеш от около 700 000 
души до месец август 2017 г., а вторият е в запад-
ната китайска провинция Синдзян-уйгурски авто-
номен регион, където сблъсъците между етниче-
ското малцинство на уйгурите с властта в Китай се 
усложняват след 2009 г.9

2. Конфликтологията и необходимостта  
от професия „конфликтолог“

Конфликтологията е млада интердисципли-
нарна научна дисциплина, която изисква познания 
по: Философия, Социология, Математика, Психоло-
гия, Военна наука, Педагогика, Политология, Право, 
Икономика, Културология, История. Красимир Мар-
ков подчертава, че за анализиране на конфликта 
трябва да се изходи от формулата на конфликта, 
включваща: участниците, обекта, конфликтната си-
туация и инцидента.10 В политическака конфликто-
логия има четири поколения изследователи, които 
утвърждават научната дисциплина по изучаването 
на конфликтите.11 Интересното е, че няма изисква-
не изследването на конфликтите да се прави от спе-
циалист „конфликтолог“.

Освен това, ние сме в началото на четвъртата 
индустриална революция, в която развитието на 
генетиката, изкуствения интелект, роботиката, на-
нотехнологиите, 3D принтирането и биотехнологи-
ите са само част от процесите, които са в основата 
на съвременното постмодерно общество. Чрез тях 
се изграждат „умни системи“: домове, фабрики, 
ферми, градове, транспортни системи. Именно 
еволюцията на обществата налага промяна в раз-
витието и изграждането на мрежи от специалисти, 
които имат компетентност по генезиса на конфли-
ктите, които ще се определят по линията на нови-
те системи на обществените взаимоотношения. 
Изоставането и реактивното действие на общест-
вените системи за сигурност ще се окаже един от 
индикаторите за изоставане в развитието на обще-
ството. Водещите фактори на промяната в иконо-
миката могат да бъдат групирани в две категории: 
1) Демографски и социо-икономически; 2) Техно-
логични. Към първите спадат: промяна в естество-
то на работа ; увеличаване на средната класа в раз-
виващите се страни в Азия; климатични промени и 
природни ресурси; геополитическа динамика; по-
требителска етика и въпроси относно поверител-

ността; застаряващо население, продължителност 
на живот; младо население в развиващите се стра-
ни; еманципиране на женския пол; засилваща се 
урбанизация. Към технологичните фактори спадат: 
мобилен интернет; увеличаване на мощността на 
обработката на информацията; нови технологи в 
доставката на енергия; Интернет; роботизиране на 
процесите, автономен транспорт; изкуствен инте-
лект; 3D принтиране; биотехнологии.12 

С оглед на промените в ноосферата и изисква-
нията за квалификация на кадрите се прави актуа-
лизация и на Списъка на длъжностите в национал-
ната класификация на професиите и длъжностите, 
2011 г. Последните промени са от 01.01.2018 г., къ-
дето няма обособена професия „конфликтолог“.13 
Интерес представлява дейността на Българската 
асоциация на конфликтолозите, сред които са едни 
от най-видните изследователи на проблемите по 
конфликтите и сигурността. Тяхната дейност включ-
ва организиране на конференции, издателска дей-
ност, експертни оценки и анализ на съвременните 
конфликти. Информация за дейността на асоциаци-
ята е открита в Интернет и датира до 2009 г.14,15

Оказва се, че дебатът за необходимостта от 
професията „конфликтолог“ е належаща тема, тя е 
определена като професията на ХХI век и е обсъж-
дана в руските научни кръгове. Относно профила на 
„конфликтолога“ са изведени няколко роли, които 
описват базовата компетентност на анализатора 
на конфликтите. Той „конфликтологът“ трябва да 
бъде: юрист, икономист, социолог, психолог.16

 3. Изводи 

1) Конфликтите в съвременната действител-
ност усложняват своя характер и налагат детайлно 
анализиране, прогнозиране и управление. В името 
на съвременното разбиране на конфликтните отно-
шения на всички равнища на сигурността се доказа 
нуждата дебат относно обособяване на професия 
„конфликтолог“;

2) Конфликтологията е млада научна област, 
но динамиката на днешния живот извежда префор-
мулиране на механизмите, по които изучаваме и 
управляваме конфликтите.

В заключение, научните постижения на чо-
вешката цивилизация достигат необятни простран-
ства, в които все повече хора влизат в конфликтни 
отношения. Бързината на процесите не дават въз-
можност за тяхното анализиране, осмисляне и кон-
тролиране. Именно тук идва мястото на „конфли-
ктолозите“, които с бърза преценка да определят 
вида, интензитета, перспективата на възникналите 
конфликти. 
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Информацията като фактор  
на международната сигурност в условията 

на информационното общество
Стоян Червеняков

Резюме: На основата на анализ на понятията „информационното общество“ и „информация“ се раз-
глежда влиянието им върху отбранителното строителство. Определят се някои социални ефекти от реализа-
цията и приложението на информационните технологии за обществото и отделния човек. На основата на това 
се дава влиянието на тези технологии върху армията и нейният личен състав.

Ключови думи: информационно общество, информация, информационни технологии

INFORMATION AS A FACTOR OF INTERNATIONAL SECURITY 
IN THE CONDITIONS OF THE INFORMATION SOCIETY
Stoyan Chervenyakov

Abstract: On the basis of an analysis of the concepts of „information society“ and „information“, its impact on 
defence construction is considered. Some social effects of the realization and application of information technologies 
for society and the individual are defined. On this basis, the influence of these technologies is given to the army and 
its staff.

Key words: Information society, information, Information technology, 

Информацията е навсякъде около нас и повли-
ява всички сфери на човешката дейност, на 
всички организационни и структурни нива. 

От първата рисунка на пещерен човек, през писме-
ността, индустриалната революция, откриването на 
компютъра и планираното вече овладяване на кос-
моса и тераформиране на планети – всичко това е 
информация и е възможно благодарение на запис-
ването и съхранението на информацията. 

В настоящата публикация се разглеждат някои 
от механизмите по които информацията повлиява 
обществата, а оттам армиите и средата за сигур-
ност като цяло.

Съвременната среда за сигурност се характери-
зира с висока степен на сложност и неопределеност 
на протичащите процеси, като факторите, които я 
обуславят не са изключително и само военни. Отно-
шение към динамиката на стабилността имат още и 
нехомогенното икономическо и социално развитие 
на отделните части на света, а оттам и произтича-
щите негативни явления като лошото образование и 
здравеопазване, безработицата, корупцията, трафи-
ка на хора, оръжие и наркотици и др. 

Въпреки силните призиви за мир и многоброй-
ните инициативи на различни нива навсякъде по 
света, дори и краткият исторически преглед и обзор 

на отминалата история на човечеството навежда  
на извода за   истинността на твърдението, че вой-
ната е неизбежна част от механиката на историче-
ския процес. В следствие от войни са се създавали и 
разпадали империи, на основата на военния успех 
на победоносни армии на власт са се установява-
ли крале и императори, а актуалния дневен ред на 
света многократно е бивал предефиниран чрез си-
лово установени нови реалности. 

Пълноправното членство на България в Евро-
пейския съюз (ЕС) и НАТО изисква способността за 
гарантиране на националния суверенитет и терито-
риалната цялост на страната, а оттам и  подготовка-
та на Въоръжените сили, да бъде изведена на прин-
ципно ново ниво. 

Колективната сигурност предявява изисквания 
към подготовката и приноса на всеки един член на 
Алианса, което води до необходимостта от постига-
не на определени качествени показатели.

Въпреки навлизането на човечеството в тех-
нологичната ера и нарастването на възможности-
те на въоръжението и техниката, основният фак-
тор формиращ бойната подготовка и цялостния 
облик на войските, остава фактора морално със-
тояние, за формирането на който е необходимо 
прилагането на пълния педагогически, методиче-
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ски и организационен ресурс на командирите от 
всички степени.

1. Информационно общество.  
Характеристики и основни понятия. 

Влияние на информацията

Макар и не особено шумно, в последните го-
дини придобиват популярност и все по-широко се 
използват термините информационна ера и инфор-
мационно общество, като помощни базисни поня-
тия на един мултидисциплинарен подход за обяс-
нение на новопоявили се феномени в технологично 
доминираното ежедневие. 

Информационно общество по дефиниция, е 
общество, в което необходимостта, създаването и 
използването на информация имат важно значение 
за основните организационни дейности. В едно та-
кова общество се наблюдава широко приложение 
на информационни и комуникационни технологии 
във всички икономически и социални сфери, висока 
заетост в сферата на услугите и по правило глобали-
зация и виртуализация на начина по който хората 
конституират себе си в отношенията с другите. 

Информационните технологии включват начи-
ните за събиране, съхранение и обработка на ин-
формация с помощта на компютърни системи [1].

В условията на динамично променяща се ге-
ополитическа обстановка, решаващо  значение се 
отдава  на изграждането и поддържането на инфор-
мационно превъзходство – фундаментална страте-
гическа концепция, реализирана чрез комплекс от 
дипломатически, политически, военни и финансови 
средства, който следва да бъде постигнат като ре-
зултат от водене на информационната война.

Информацията е влияние – в ранни истори-
чески периоди, достъпа на определени затворени 
групи до информационни ресурси е допринесъл за  
формирането т.нар. ,,елити’’ във всички общества. 
Този механизъм функционира и в наши дни, когато 
се говори, както за управленски, финансови и вла-
стови, така и за информационни елити – държави, 
организации, общности и отделни личности, прите-
жаващи достъп до специализирани информацион-
ни ресурси, които не са известни публично, или дос-
тъпа до които е ограничен. Един добър пример за 
това е влиянието на предварителната информация 
при борсовите операции и търговията с ценни кни-
жа – разполагащият с предварителна информация 
за икономически значими събития или за финансо-
вото състояние на дадена фирма, е в състояние да 
извлече значителни ползи.

1.1 Информационният фактор в отбранителното 
строителство. Тенденции

Прогнозите сочат, че през 21 век света ще на-
влезе масово в нов технологичен цикъл напълно 
или почти напълно доминиран от информацион-
ните технологии. Тези тенденции ще намерят своя 
израз в поява и разпространение на автономни 
роботизирани системи управлявани от изкуствен 
интелект. Като приложение и военно съответствие 

на цивилната концепция ,,Internet of Things’’[2], ще 
бъдат създадени и приети на въоръжение в арми-
ите мрежово свързани платформи, способни да 
обменят синхронизирана информация в реално 
време и да изпълняват сложни, координирани и 
комплексни задачи. Тези нови военни средства на 
въоръжение, ще са способни да разузнаят, опозна-
ят и унищожат противникова групировка, състояща 
се от жива сила, бойна техника и/или аналогични 
автономни роботизирани системи. Подобни перс-
пективи няма как да не породят редица морални 
и етични въпроси като по естествен път, извикват 
аналогии със класическите произведения на Артър 
Кларк, Хърбърт Уелс и Айзък Азимов, където хората 
и машините застават едни срещу други. 

Разбира се, наред с всички възможни рискове, 
подобен развой дава възможността да се мечтае 
смело в посока на това един ден прокси конфликти-
те да спрат да вземат неизбежните човешки жертви 
и да се превърнат в грубо подобие на видео-гейм 
сесия, в която никой не търпи други загуби освен 
чисто емоционални и виртуални, но при всички слу-
чаи масовото навлизане на технологичните инова-
ции в бъдещето чертае една пленителна и вдъхно-
вяваща и същевременно плашеща и мрачна перс-
пектива..

Началните фази на някои от описаните тенден-
ции вече са факт и довеждат до внедряване на из-
куствен интелект в продуктите, повишено качество 
на обслужване и интуитивност на услугите, които се 
използват  в корпоративния сектор и във всекиднев-
ния живот на хората. Ефектът, като идея, следва да 
се изразява в повишаване достъпността на средата, 
ергономия, енергийна ефективност и повишаване 
на общото качество на живот на хората [3]. Следва 
да се разбира, че описаните тенденци, имат и съ-
ществени негативни ефекти. Така например достъпа 
на все повече хора по цял свят до компютри и други 
мобилни персонални устройства (платформи), раз-
витието на Internet и съвременните информацион-
ните технологии, непрекъснато увеличават броя на 
участниците в обмена на различен тип данни (текст, 
звук, картина, видео и др.), което като тенденция се 
изразява в затруднен мониторинг, контрол и защи-
тата от евентуални недобросъвестни и злонамере-
ни действия на отделни лица, групи и организации. 

2.Социални ефекти от реализацията  
и приложението на информационните  

технологии 

Повишаването на производителността на 
труда в развитите страни в следствие от високата 
степен на автоматизация води до отпадане на на-
същната нужда от заетост, редуциране на работни 
места, намаляване на работните дни в седмицата 
и продължителността на работния ден. В страни 
като Южна Корея например, над 40 % от произ-
водството е автоматизирано и се извършва от ин-
дустриални роботи. На пръв поглед това очертава 
тенденция на сбъдната утопична мечта, в която 
машините ще работят, а хората ще разполагат с 
време за удовлетворяване на висшите си културни 
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и естетически потребности. На практика обаче се 
достига до понятийния инструментариум на соци-
алната антропология, където се говори за необхо-
димостта от търсене на ,,политика на смисъла‘‘. С 
други думи необходимост от намиране на занима-
ние на все по-голямо множество от хора, които не 
са заети в производството на материални и нема-
териални блага. Като естествено решение тук ид-
ват социалните мрежи, забавните и развлекателни 
приложения, базирани в глобалната мрежа. Дефи-
цитите в общуването и промяната в параметрите 
на социалната среда на все по-голям брой хора, 
води до нарастваща употреба на информационни 
технологии, като поднасяната информация бива 
възприемана безкритично от потребителя, т.е. чо-
века се превръща в реципиент на целенасочено 
влияние, най-често с комерсиална цел, като въз-
можните рискове не се ограничават само до това. 
Явлението има сложен социално-антропологичен, 
психологически и исторически генезис, а ефектите 
от него бързо, незабележимо и необратимо ин-
филтрират обществата и социалните структури на 
всички нива. Особено отношение и дял в използва-
нето и възприемането на съвременните информа-
ционни технологии имат социалните мрежи.

Социалните мрежи са вид социални медии, 
при които основният акцент се поставя върху об-
щуването и взаимодействието  между потреби-
телите. В момента те са определящи за интернет 
средата по отношение на брой потребители и 
време, прекарано в тях. Те предлагат на потреби-
телите особено ,,лично‘‘ пространство (наричано 
най-често профил), което те могат да оформят по 
свое предпочитание и да използват за контакт с 
други потребители.

Във съвременният свят, поради естеството на 
работата и хобитата си, голямо множество хора 
прекарват до 18 часа в денонощието пред различни 
видове дисплеи, това по своята същност предста-
влява фундаментална промяна в начина на взаимо-
действие на индивидите със средата – социална, 
професионална, дори лична.

Поради улеснения достъп, ниската себестой-
ност на изходните ресурси, високата добавена 
стойност на продуктите и  разпространението на 
мобилните технологии тези приложения са еднак-
во привлекателни, както за разработчиците и раз-
пространителите, така и за масовия потребител. 
От една страна -  нищо лошо в това човек да потре-
бява и да се забавлява повече, от друга – следват 
определени последствия. Присъщият на човека 
базисен хедонизъм подтиква към постоянно задо-
воляване на необходимостта от развлечения и за-
бавления. На първи план това намалява нивата на 
стреса и повишава общото усещане за благополу-
чие и качество на живот, но парадоксалният ефект 
на подобна антитерапия може да бъде опустоши-
телен към личността. 

Други потенциални десоциализиращи ефекти: 
,,Антисоциалните‘‘ аспекти на социалните тех-

нологии се изразяват в частична или пълна замяна 
на елементите на нормалното междуличностно 
общуване (вербална и невербална, тактилна и др. 

комуникация), с комуникация чрез виртуално съз-
дадени профили, аватари и други фантазно прет-
ворени и илюзорно преживявани интерпретации 
на личността. По този начин забавните и развлека-
телни приложения печелят решителна битка и ре-
ализират решителен превес над познатия социум, 
достигайки пълен контрол над съзнанието на по-
требителя.

Слабият самоконтрол и продължителното 
пребиваване във виртуалната реалност могат да 
повлияят негативно социализиращите механизми, 
концентрацията, вниманието, паметта и общата 
работоспособност, както и да рецидивират в не-
обратими дегенеративни изменения в дългосро-
чен план. Застрашителните тенденции на описа-
ните механизми са отчетени от правителствата на 
най-засегнатите страни и са създадени специални 
програми за превенция и борба. Създадени са и 
функционират специализирани клиники за лечение 
на интернет-зависимостта, основно в страните от 
Азиатско-тихоокеанския регион. В разгара на ин-
тернет разпространението на интернет в тези стра-
ни преди 15-20 години, основно в така наречените 
„интернет кафета‘‘ т.е. места където хората, непри-
тежаващи персонален компютър могат да използ-
ват такъв докато консумират и други стоки и услуги, 
пресата от онова време изобилства със съобщения 
за летални изходи от продължили няколко дни без 
прекъсване онлайн маратони.

В заключение по тази точка може да се обоб-
щи, че Интернет зависимостта надхвърля състава 
на екзотична новина от международния блок на 
медиите и се превръща в социо-културен феномен 
със значими негативно структуриращи ефекти вър-
ху обществото. Особено уязвими са подрастващи-
те, учениците, младите хора като цяло и хората без 
непосредствена заетост, професионална и социал-
на включеност и ангажираност.

3.Оперативни и стратегически ефекти  
и рискове

Въпреки огромното развитие и все по-засилва-
щите се темпове на технологично строителство, все 
още основният градивен елемент на обществата и 
в частност на армиите, като структурен компонент 
на обществената архитектура, си остава човешкият 
фактор или ресурс. Това е така поради факта, че той 
се изгражда най-бавно и трудно във времето и под-
държането му на ниво осигуряващо изпълнението 
на поставяните в армията специфични задачи е не-
прекъснат, сложен и скъп процес.

Тъй като описаните във втора точка рискове и 
ефекти засягат всички хора, а в армията и нейният 
личен състав не е изолирана група, трябва да бъдат 
споменати някои от оперативните и стратегически 
ефекти (4) на информационните технологии. 

Положителните такива са:
- Повишаване на оперативните способности 

на групировките на войските чрез използване на 
съвременни системи за разузнаване, целеуказване, 
командване и управление;

- Възможност за редуциране на загубите в 
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жива сила, чрез широко използване на дистанцион-
но управляема бойна техника;

- Широко информационно осигуряване на лич-
ния състав, възможност за предоставяне на дистан-
ционни и web-базирани услуги;

Негативни такива са:
- Уязвимост от страна на информационните 

операции на противника, в частност операции в 
компютърните мрежи, които може да включват ки-
бер-атаки, без да се ограничават с това;

- Редуциране на защитата срещу дезинформа-
ция и пропаганда;

Механизма на негативните ефекти се базира 
на намаляваща критичност и понижена резистент-
ност към потенциални информационни атаки и 
пропагандни влияния от противникови структури, 
притежаващи мотиви и ресурси за информационно 
въздействие.

Изводи:

1. Мирът е исторически неустойчиво състоя-
ние и поддържането му изисква пакет от постоянни 
и комплексни политически, дипломатически, воен-
ни и граждански инициативи;

2. Поддържането на международната сигур-
ността изисква дълбоко разбиране за генезиса на 
процесите и информирано и отговорно отношение 
към рисковете; 

3. Най-доброто противодействие на социал-
ните и военните рискове от недобросъвестно из-
ползване на информационните технологии е фор-
мирането на широка информационна култура, кри-
тичност и аналитични способности. Това трябва да 
започва в семейната среда и училището и да бъде 
развивано за времето на пълния жизнен цикъл на 
човека.

Заключение:

Следва  да се има предвид, че войната е вре-
менно явление, със своите причини за възникване, 
ескалация и затихване, след което хората, страни-
те и регионите по-бързо или по-бавно, повече или 
по-малко драматично се връщат към нормален 
ритъм на живот. Тази динамика следва да бъде ос-
новно разбирана в контекста на извеждането на чо-
вечеството към хоризонта на бъдещето, което ще 
изисква нов морал и нов поглед върху същността и 
смисъла на цивилизационното развитие. 

1. http://www1.znam.bg/zmonres/edu/IT%209/lessons/IT/page2.htm
2. Daqiang Zhang, Huansheng Ning, Kevin S. Xu, Feiyu Lin, Laurence Tianruo Yang ,,Internet of Things’’, www.semanticscholar.

org
3. ,,Gregory, Derek; Johnston, Ron; Pratt, Geraldine; Watts, Michael; Whatmore, Sarah, eds. (June 2009). „Quality of Life“. 

Dictionary of Human Geography (5th ed.). Oxford: Wiley-Blackwell’’
4. Димов,  П. С. Приложение на уеб технологиите за защита на националната сигурност. Диомира,  София, 2018
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Конфликтът в Донбас – възможният 
пореден „замразен“ конфликт

Атанаска Попова

Резюме:  Темата разкрива основните характеристики на т.нар. „замразени“ конфликти. Обръща внима-
ние на конфликта в Донбас и разглежда генезиса на неговото развитие. Докладът представя няколко сцена-
рия на развитие на ситуацията в Донбас след 2014 г. Един от най-вероятните сценарий е  „замразяването“ на 
конфликта.

Ключови думи: Русия, Украйна, Донбас, “замразен“ конфликт

THE CONFLICT IN DONBASS – THE POSSIBLE SERIAL „FROZEN“ 
CONFLICT

Abstract: The topic reveals the main features of so-called „frozen“ conflicts. It focuses on the conflict in Donbass 
and it looks at the genesis of its development. It presents several scenarios of development of the situation in the 
Donbass after 2014. The „freezing“ of conflict will probably be one of  the scenarios. 

Key words: Russia, Ukraine, Donbass, “frozen” conflict

Четири години след избухването на конфликта 
между Украйна и Русия през 2014 г. все още не 
се е намерил начин за неговото разрешаване. 

Прелюдия към това драматично събитие е спорът 
за планираното споразумение между Европейския 
съюз (ЕС) и Украйна, което за много украинци оз-
начава членство на страната в ЕС. Решението на 
президента Виктор Янукович да се оттегли от спо-
разумението с ЕС довежда до безредици в цялата 
страна през последните месеци на 2013 г. и първите 
месеци на 2014 г. След набързо проведения (про-
тивоконституционен според Конституционния съд 
на Украйна) в Кримския полуостров и Севастопол 
референдум, тяхното анексиране от Русия, се стига 
и до възникването на въоръжен конфликт в регио-
ните Донецк и Луганск (известни с общото име Дон-
бас). Ситуацията в Донбас е на път да „замръзне“, 
въпреки че двете страни признават, че военното ре-
шение на конфликта е недостижимо. 

Това е и целта на доклада - да се установи ще 
се превърне ли конфликтът в Донбас в поредния 
„замразен“ конфликт и ще се намери ли резолюция 
за неговото разрешаване?

За да отговорим на този въпрос, първо тряб-
ва да разкрием природата на „замразените“ кон-
фликти, известни още като забравени, тлеещи, 
нетрадиционни, латентни и др. В теорията на 
международните отношения терминът „замразе-
ни“ конфликти се употребява при ситуация, при 
която определен въоръжен конфликт завършва без 

видим резултат и при състояние на паритет между 
страните – участници в него.1 Друго определение 
за този вид конфликти е война в застой, при който 
основните причини продължават да съществуват 
без да е сключен мирен договор, политически кон-
сенсус, споразумение за примирие, чрез които да 
бъде разрешен конфликта.2 Това означава, че той 
може да бъде подновен във всеки момент, като по 
този начин се създава нестабилна и несигурна ре-
гионална среда. Характерна черта на замразените 
конфликти е и определянето им като състояние на 
„нито мир, нито война“.3 Най-често „замразените“ 
конфликти се свързват със спорни територии меж-
ду две или повече държави, когато новите граници 
на образуваната държава не съвпадат с етническа-
та, религиозната, културната или езиковата при-
надлежност на местното население.4 „При всеки от 
замразените конфликти се формират непризна-
ти или частично признати държави, които декла-
рират своя суверенитет, изграждат демократич-
ни институции, определят новата си държавна 
символика и макар и непризнати, съществуват 
вече повече от 20 години.“5

Поставяйки ги в контекста на етнорелигиоз-
ните напрежения в постсъветското пространство, 
замразените конфликти са обяснени като „онези, 
при които насилственият етнополитически кон-
фликт е довел до установяване на de facto режим, 
който не е признат нито от международната 
общност, нито от държавата, от която се е от-
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цепила територията“6. Няма съмнение, че тези 
конфликти имат потенциал да се възобновят по вся-
ко време, както се случва с руско-грузинската война 
през 2008 г. или избухванията на боевете в Нагорни 
Карабах през април 2016 г. Замразените конфликти 
в постсъветското пространство довеждат до създа-
ване на фактически държави, които де факто „съ-
ществуват в рамките на границите на признати-
те, де юре (по закон) държави.“7 В света има много 
примери за „замразени“ конфликти, но Черномор-
ския регион е рекордьор в това отношение. 

Показаните на картата конфликти възникват в 
териториите на новите независими републики, въз-
никнали след разпадането на Съветския съюз, Азер-
байджан (Нагорни Карабах), Грузия (Абхазия и Южна 
Осетия), Република Молдова (Приднестровието) и, 
отскоро, Украйна (Донецка и Луганска републики, 
известни с общото наименование Донбас). Регионът 
Донбас, наречен на река Донецка, обхваща области-
те Донецк и Луганск, най-източните провинции на 
Украйна по протежение на руската граница. Донбас 
е индустриален и миньорски регион, в който 44% от 
гражданите са етнически руснаци и 72 % от жителите 
смятат руския език за свой „роден език“.9

В действителност, непризнатите режими 
действат като ефективни лостове на руските ге-
ополитически действия поне в смисъла на разсей-
ващи вниманието от проблемите, които наистина 
имат значение. Освен това, след като успешно из-
пробва безнаказано инструментите, предоставени 
от съществуването на продължителни конфликти, 
Москва е изкушена да ги използва отново в други 
места и не се поколебава да го направи. Очевидно 
е, че досега способността да се запазят живи кон-

фликтите, служат като цел за запазването на руския 
контрол, в някои случаи, военното присъствие на 
територията на съседите си в Черно море срещу су-
веренната воля и конституционните права на прие-
мащите страни. Това означава, че всяко следващо 
отлагане на разрешаването на конфликта е благо-
приятен изход от руска гледна точка. И обратно, 
всеки признак на намерение за „размразяване“ на 
конфликта показва целенасочен стремеж за полу-
чаване на допълнителни предимства. 

   В множеството анализи се открива разлика в 
определянето на природата на конфликта в Донбас. 
Някои западни анализатори10 определят конфликта 
в Донбас като руско нахлуване – първо от т.нар. „зе-
лени мъже“ и след това от редовни руски войски. 
Други учени подчертават разширяването на НАТО 
към руските граници и западната подкрепа за про-
мените в режима в Украйна, като причина за руско-
то присъединяване на Кримския полуостров към 
Русия и подкрепата ѝ към сепаратистите в Донбас.11 
Според други изследвания конфликтът в Донбас е 
гражданска война. 

   Последиците от Евромайдана – масовите 
убийства на протестиращите, свалянето на Януко-
вич, присъединяването на Крим към Русия, са оце-
нени от И. Качановски като момент за възникване 
на бунтовническия Донбас.12 Няколко седмици след 
анексирането на Крим от Русия хиляди граждани  и 
въоръжени сепаратисти предизвикват организи-
рани демонстрации в източната част на Украйна 
и превземат правителствените сгради в големите 
градове на регионите Донецк и Луганск.13 Това е 
част от една по-широка стратегия на Кремъл, която 
е популяризирана в страната и варира от натрупва-

Замразени конфликти в Черноморския регион8
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нето на многобройни войски на източната граница 
на Украйна, набиране и оборудване на бойците към 
Източна Украйна, управление на окупираните пра-
вителствени сгради и създаване на т.нар. Донецка 
народна република (ДНР) и Луганска народна репу-
блика (ЛНР). Русия също се стреми да дестабилизи-
ра и украинските президентски избори на 25 май.14 
По този начин Москва полага усилия да демонстри-
ра слабостта и нелегитимността на новите украин-
ски власти, както и безполезността на опитите на Ук-
райна да се присъедини към НАТО и ЕС.15 На 11 май 
2014 г. лидерите на въоръжените сепаратистки сили 
организират незаконни референдуми за суверени-
тета на т.нар. ДНР и ЛНР.16 Според резултатите, 89% 
от гласоподавателите в региона на Донецк и 96%  
в региона на Луганск одобряват „референдума“ за 
независимост на тези „републики“ от Украйна.17 В 
стремежа си да възстанови конституционния ред 
в източните региони, украинското правителство 
предприема широка антитерористична операция 
на 13 април 2014 г. 

   Повечето от участващите бунтовнически сили 
са от регионите Донецк и Луганск, като към тях са 
присъединени и сили от Русия.18 Конфликтът в Дон-
бас може да бъде разделен на следните етапи:

1) зародиш на конфликта – от март 2014 до сре-
дата на април 2014 г. Изразява се в мобилизиране 
на местните сепаратисти срещу Евромайдан и тър-
сенето на специалния си статут;

2) начален етап  - от средата на април 2014 г. до 
август 2014 г. Колапс на държавността в по-голяма-
та част от територията на Донбас дава възможност 
за отделяне и изолация;

3) открита борба - от август 2014 до февруари 
2015 г. Военна ескалация – използване на тежки въ-
оръжения от различни калибри довеждат до взаим-
ни цивилни жертви, потоци от бежанци, разрушена 
инфраструктура; икономическа блокада, нарушава-
не на човешките права;

4) От февруари 2015 до днес – продължаващ 
конфликт. 

По време на зародиша на конфликта, според 
С. Куделя,19 украинското правителство не взема 
предвид два важни фактора. Първо, превземането 
на правителствените сгради в Донецк и Луганск от 
сепаратистите се превръща в решителен импулс за 
регионалната полиция да спре да се подчинява на 
властта в Киев и да започне да работи за въстани-
ците. Това им дава достъп до оръжейни складове, 
формира въоръжени батальони, като Киев по този 
начин губи всеки източник на влияние. Второ, но-
вопоявилите се лидери на Донбас имат устано-
вено сътрудничество с местните депутати, което 
е елемент на сътрудничество между лидерите и 
местното население, които популяризират идеята 
за независими републики. В началото на този етап 
няма потвърждение за прякото участие на Русия20, 
въпреки че Кремъл е обвинен от украинското пра-
вителство в пряка агресия. 

Следващият етап започва от разширяването 
на бунтовническите сили и пряката руска помощ от 
края на август 2014 г. Тази помощ се изразява във 
формата на „военни съветници, свързочници, раз-
узнавателни отряди“21. И. Качановски и С. Куделя 

заявяват, че по-голямата част от доброволците и 
наемниците, които пристигат в Донбас през този пе-
риод, са руски националисти, руски казаци, чечен-
ци, ингуши и осетинци.22 Когато украинските власти 
започват да постигат напредък във възстановяване-
то на контрола на няколко градове в районите на 
Донецк и Луганск през юни – юли 2014 г., борбата 
ескалира, което довежда до жертви сред украин-
ските военни и цивилни граждани и до следващо  
окупиране на територия. Русия снабдява бунтовни-
ците с различни тежки оръжия, включително „тан-
кове, бронетранспортьори, артилерия, ПВО.“23

Въпреки че през август 2014 г. украинските 
въоръжени сили и „доброволческите батальони“ 
са на път да победят сепаратистите, са изправени 
пред руската армия, подкрепяща бунтовниците.24 
Украинската войска е разбита в град Иловайск, за-
щото руски редовни военни части и артилерия уни-
щожават цели украински единици, причинявайки 
стотици жертви, както и оставяйки 200 военноплен-
ници.25 След това поражение Украйна се съгласява 
да започне преговори за прекратяване на огъня. 
На 5 септември 2014 г. Тристранна контактна група, 
съставена от представители на Русия, Украйна и Ор-
ганизацията за сигурност и сътрудничество в Евро-
па (ОССЕ), подписват протокол в Минск, като стъпка 
към изпълнението на мирния план на украинския и 
руския президенти Петро Порошенко и Владимир 
Путин. Протоколът се състои от 12 мерки за пре-
махване на ескалацията на конфликта, включител-
но незабавно и двустранно прекратяване на огъня, 
освобождаване на заложници, оттегляне на воен-
ното оборудване, както и други стъпки26. Нито една 
от точките обаче не е приложена напълно, при над 
1300 смъртни случая и допълнително превземане 
на над 500 кв. км Украинска територия.27 

Признавайки провала на протокола от Минск, 
германският канцлер Ангела Меркел и френския 
президент Франсоа Оланд се опитват да положат 
още една политическа резолюция на конфликта. 
През февруари 2015 г. те се срещат в Минск с пре-
зидентите на Украйна и Русия, за да обсъдят ново 
споразумение за прекратяване на огъня.28 След 16 
часа преговори лидерите се споразумяват за нов 
план, т.нар. Минск – 2, който има за цел да актуа-
лизира точките на оригиналния протокол, но няма 
никаква полза.29 Целта на минските споразумения 
е да премахнат ескалацията на военните действия 
в Донбас, да се върне контрола над руската граница 
в Украйна и да се регулира статута на псевдо-дър-
жавите (Донецка и Луганска народни републики) в  
Украйна. Споразуменията от Минск не довеждат до 
незабавен мир, като борбата продължава (макар и 
на по-ниско ниво). Русия продължава да предоставя  
военно-логистична, оперативно-тактическа и мате-
риално-хуманитарна подкрепа на сепаратистите в 
Донбас.30 Киев продължава да нарича бунтовници-
те „терористи“. Конфликтът в Донбас продължава 
да причинява големи щети на инфраструктурата, 
лишава хиляди хора от основни потребности. 

Пълното прилагане на Споразумението Минск 
– 2 до този момент не се е случило. Според доклад 
на ООН от средата на април 2014 г. до 31 юли 2016 г., 
войната между Русия и Украйна довежда до смър-
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тта на най-малко 9553 души и най-малко 23 455 ра-
нени.31 Това означава, че броят на смъртните случаи 
е  почти двоен (увеличен с 4500), след подписване-
то на Минск-2 през февруари 2015 г. до края на ля-
тото 2016. Въпреки факта, че от ноември 2015 г. до 
февруари 2016 увеличаване на броя на смъртните 
случаи е намалял. През февруари 2016 г. 204 души 
са загубили живота си до края на май 2016 г., а още 
182 - до края на юли 2016 г. (вж. Фигура 1).

 Конфликтът в Донбас в много отношения при-
лича на конфликтите и отцепванията в други пост-
съветски държави, като Приднестровието в Мол-
дова, Абхазия и Южна Осетия в Грузия и Нагорни 
Карабах в Азербайджан. Сепаратистките движения 
се появяват в региони, населени с етнически мал-
цинства, както се случва в Донбас. Правителствата 
на тези държави също отказват да предложат авто-
номия на отцепилите се региони  и разчитат на во-
енни сили за потушаване на сепаратизма.

Един от най-кървавите конфликти през XXI век 
е изложен на риск да се превърне в „замразен“ кон-
фликт с нисък интензитет.  Чалока Беяни, заявява, 
че „все по-голяма е  перспективата ситуацията 
в Донбас да се превърне в „замразен“ конфликт.“33 

Създаването на устойчив „замразен“ конфликт 
в Украйна все още не е установено, но се полагат ос-
новите му. Ако се преразгледа Конституцията на Ук-
райна, ще се даде по-голяма автономия на Донецк 
и Луганск.34 Макар че това е неприемливо за Киев, 
изглежда че конфликтът в Източна Украйна започва 
да се „охлажда“. Вероятността конфликтът в Донбас 
да стане поредния замразен конфликт, определено 
е в интерес на Кремъл, тъй като може да заложи на 
текущата си политическа, военна и финансова под-
крепа за Донецк и Луганск.

Бъдещето на региона ще се решава тепърва. 
И може би най-рационалният път за развитие на 

конфликта е задържането му в „замразено състоя-
ние“. ДНР и ЛНР ще заздравяват икономическите, 
политическите и военните си връзки с Кремъл, а 
Украйна ще започне процес на реформи. При тези 
обстоятелства правителството в Киев трябва да се 
примири със загубата на Крим и вероятно на Дон-
бас. Освен замразяване на конфликта в Донбас, Вл. 
Горбулин предлага още пет възможни сценария за 
неговото развитие:

1) Сценарий „тотална война“ – При него е 
възможно Русия да вземе решение за начало на 
открита мащабна военна агресия, за да получи су-
хопътен коридор в Крим и достъп до военния си 
контингент в Приднестровието. Украйна, следова-
телно ще бъде лишена от възможността да разре-
ши конфликта в Донбас по мирен начин и ще бъде 
принудена да използва всички налични ресурси, за 
да защити независимостта си.

2) Сценарий „отделяне“ – При него се пред-
вижда окончателен отказ на Украйна от окупирани-
те територии и прекъсване на връзките с тях.

3) Сценарий „сателит“ – При него се 
предполага откриване на начин за сключване на 
мир с Русия при благоприятни за нея условия – при-
знание автономия на Донбас и отказ от връщане на 
Крим. Подобно примирие ще лиши Украйна от неза-
висимост и ще я свърже с Русия.

4) Сценарий „замразен конфликт“ – по при-
мера на Приднестровието, Абхазия и Южна Осетия. 
При него т.нар. ДНР и ЛНР остават в Украйна като 
вероятно ще им се предоставят специални право-
мощия. 

5) Сценарий „нито война, нито мир“ – пред-
вижда ограничена война срещу Русия и сепаратист-
ките сили, за да се нанесат повече загуби, постоянен 
процес на преговори, без окончателно фиксиране 
на резултатите. При него се дава възможност да се 

Фигура 1. Брой убити в конфликта в Донбас (данни ООН)32
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постигне максимален резултат с най-малко жертви, 
въпреки че отнема повече време и търпение. 35

   От казаното дотук, могат да се направят след-
ните изводи:

Първо, прегледът на събитията в региона след 
появата на насилието в Донецк и Луганск през 2014 г.,  
показва, че „перспективата“ ситуацията в Донбас 
да се превърне в „замразен“ конфликт наистина е 

възможна и има все по-голяма вероятност да се 
случи.

Второ, необходимо е засилване на диалога 
между Русия, Украйна, ЕС и НАТО. Търсенето на по-
вече дипломатически и политически средства ще 
помогне за уреждането на конфликта в Донбас. 
Преразглеждане на Минските споразумения може 
би ще даде резултат.  
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Операциите по сигурността – 
предизвикателства и реалности

Живко Желев

Резюме: Доклада представя основните задачи и предизвикателства пред операциите по сигурността за 
намаляване на уязвимостите на съвместните оперативни сили от преимущественото използване на критична 
информация от противника. В доклада се анализира модел за провеждане на операции по сигурността и 
тяхната оценка.

Ключови думи: съвместни операции, информационни операции, операции по сигурността.

SECURITY OPERATIONS - CHALLENGES AND REALITIES

Zhivko D. Zhelev

Abstract: The report presents the main tasks and challenges for security operations to reduce the vulnerability 
of the joint operational forces from the critical use of critical information from the enemy. The report analyzes a 
model for conducting security operations and assessing them.

Key words: joint operations, information operations, security operations.

Съвместните оперативни сили често демон-
стрират сили, структури и дейности пред ши-
роката общественост, които се явяват обект на 

интерес от противниковите разузнавателни орга-
ни, добиващи информация от различни източници 
включително и с технически средства за разузна-
ване. Съвместните оперативни сили биват наблю-
давани в мирно време, в пунктовете за постоянна 
дислокация, при провеждане на учебна дейност и 
полеви учения, при придвижване и транспортиране 
и при участието им в различни операции. Често, ко-
гато дадено формирование извършва определена 
дейност или операция няколко пъти, то установява 
модел на поведение. В рамките на този модел ня-
кои уникални, специфични или специални видове 
информация могат да бъдат свързани с дейност или 
планирани и провеждани операции. Въпреки че 
тази информация може да не е класифицирана, тя 
позволява на противостоящите сили постоянно да 
попълват своята разузнавателна информация, да 
извършват анализи и оценки, с което да се улесни 
прогнозирането и възможното противодействие в 
бъдещи операции.

Противниковите разузнавателни служби 
непрекъснато анализират и систематизират 
събраната информация, за да се проверява и пре-
цизира модела на действие на потенциалните про-
тивници. Тъй като противниковите анализатори 
използват разнообразно по своя характер и про-

изход информация позволяваща формирането на 
аналитичен модел, то вероятността този модел да 
съответства на потенциалните действия се увели-
чава при постоянно наблюдение на определените 
сили (формирования). По този начин, настоящите 
и бъдещите способности и варианти за действие 
или използване, могат да бъдат разкрити и ком-
прометирани. Невъзможността от формирането на 
подобен модел оказва съществено влияние върху 
възпирането на потенциални противници  „чиито 
политически, културни, религиозни и други специ-
фични различия ще увеличат усилията, които тряб-
ва да се положат, за да бъдат разбрани и съответно 
успешно да се повлияе на техните възприятия с цел 
постигане на ефекта от възпирането. Тези различия 
могат да доведат и до увеличаване на вероятността 
от грешна преценка за потенциалния опонент, кое-
то изисква изключително голямо внимание“1.

Командирите не могат да ограничават свои-
те усилия за защита до определена оперативна 
зона или от определена заплаха. С непрекъснатия 
бърз напредък и глобалната употреба на комуни-
кационни системи и информационни технологии, 
технически средства за добиване на информация 
и нарастващо използване на Интернет и различни 
социални и медийни източници, способността да се 
събира критична информация2 навсякъде по света 
и да се застрашават военните операции продължа-
ват да се разширяват.

ПРОЦЕС НА ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО СИГУРНОСТТА
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За да се предотврати или намали успешното 
събиране и използване на критична информация, 
командирът трябва да формулира разумна, прак-
тична, навременна и ефективна програма за пла-
ниране и провеждане на операции по сигурността. 
Освен това тази програмата трябва да бъде дина-
мична и непрекъснато актуализирана, за да позво-
ли смекчаване на неприемливите рискове в проме-
нящата се оперативна среда. Съвместната доктри-
на за информационни операции на НАТО гласи, че 
„операциите по сигурността ограничават или не 
позволяват достъпа на противника до информа-
ция, необходима за правилното определяне на при-
ятелските възможности и намерения”.

Целта на операциите по сигурността  е да 
се намали уязвимостта на съвместните оперативни 
сили от успешното използване на критична инфор-
мация от противника. Тези операции се прилага за 
всички дейности, които подготвят, поддържат или 
провеждат съвместните сили, включително и по 
време на работа в междуличностна среда. Проце-
сът на прилагане на операциите по сигурността е 
систематичен метод, използван за идентифицира-
не, контрол и защита на критична информация и 
впоследствие за анализ на приятелски действия, 
свързани с военни операции.

Разузнаването играе ключова роля в процеса 
на планиране и провеждане на операции по сигур-
ността. Съвместната разузнавателна подготовка на 
оперативната среда е аналитичният процес, използ-
ван от съвместните разузнавателни организации 
за изготвяне на разузнавателни оценки, прогнози 
и други разузнавателни продукти в подкрепа на 
процеса на планиране на съвместните операции и 
вземане на решение от Командира на съвместните 
оперативни сили. Тази разузнавателна подготовка е 
полезна методология за разузнавателните специа-
листи в подкрепа на планиращите и провеждащите 
операции по сигурността3.

Първата стъпка на съвместната разузнава-
телна подготовка на оперативната среда е да дефи-
нира оперативната среда - оперативните области и 
областите представляващи интерес. По отношение 
на операциите по сигурността и защитата на кри-
тичната некласифицирана информация, оператив-
ната среда може да бъде значително по-голяма, 
в която разузнавателните служби на противника 
могат да събират информация за приятелски дей-
ности. Специалистът по разузнаването трябва да 
извърши анализ на приятелски операции, което 
дава представа за потенциалните области, в които 
противникът би могъл да събира данни и да опре-
дели основните елементи на приятелската инфор-
мация. Идентифицирането на основните елементи 
на приятелската информация ще помогне на плани-
ращите операциите по сигурността да гарантират, 
че цялата критична некласифицирана информация, 
свързана с операциите по сигурността, е включена 
в списъка с критични данни.

Втората стъпка на процеса на съвместната 
разузнавателна подготовка на оперативната сре-
да е да се опише въздействието на оперативната 
среда върху противника, приятелски и неутрални 

военни способности и най-общо върху възможни-
те варианти за действие. От гледна точка на опе-
рациите по сигурността това би могло да доведе 
до очакваното физическо, когнитивно и информа-
ционно въздействие върху собствената или съюз-
ническа мисия.

Третата стъпка на съвместната разузнава-
телна подготовка на оперативната среда включва 
оценка на противника. Това са неговите възмож-
ности за събиране на информация, евентуално 
наличие на достоверна информация от различни 
източници, тактики, техники и процедури използва-
ни от противниковите сили, потенциалните му кри-
тични възможности и уязвимости и пр. Тези данни 
трябва да се използват от планиращите операциите 
по сигурността за да се създадат условия за възпре-
пятстване на опитите на противостоящите сили за 
реализиране на  собствените способности в потен-
циални варианти за действие.

Четвъртата стъпка в процеса на съвмест-
ната разузнавателна подготовка на оперативната 
среда е да се определят вариантите за действие на 
противника. По отношение на операциите по сигур-
ността това означава, че най-вероятно противникът 
ще разполага с ресурси за събиране на информация 
за собствените ни и приятелските сили4.

Най-важната характеристика на операциите по 
сигурността е, че те са постоянен  процес, а не е съв-
купност от конкретни правила и инструкции. Това е 
аналитичен процес, който може да се приложи към 
всяка операция или дейност с цел да се ограничи 
достъпа до критична информация от противник. За 
разлика от програмите за сигурност, които се стре-
мят да защитават класифицираната информация 
и контролираната некласифицирана информация, 
операциите по сигурността се занимава с иденти-
фицирането, контрола и защитата на некласифи-
цирана информация, свързана с конкретни военни 
операции и дейности. Въпреки че част от критична-
та информация в операциите по сигурността може 
да бъде некласифицирана информация, това би 
следвало да се определя от конкретната ситуация. 
Операциите по сигурността и други програми за 
сигурност (информационна сигурност, физическа 
сигурност, сигурност на персонала, сигурност на 
емисиите, осигуряване на информация, комуника-
ционна сигурност и др.) трябва да бъдат тясно ко-
ординирани и взаимно да се допълват, за да се га-
рантира защитата на всички възможни аспектите на 
военните операции.

Винаги при планирането и провеждането на 
операции по сигурността се приеме известно ниво 
на риск при избора на мерки за противодействие, 
които в повечето случаи включват разходи на ре-
сурси. При избора да изпълнят конкретни мерки за 
противодействие, командирите определят дали оч-
акваната полза в сигурността надвишава разходите 
в ресурсите. Ако командирите решат да не изпъл-
нят определени мерки, защото разходите неоправ-
дават постигнатите резултати, те поемат риск. Този 
процес изисква ръководителите да вземат пряко 
отношение към това, което е приемлив риск и до 
какъв риск могат самите те да поемат.

изход информация позволяваща формирането на 
аналитичен модел, то вероятността този модел да 
съответства на потенциалните действия се увели-
чава при постоянно наблюдение на определените 
сили (формирования). По този начин, настоящите 
и бъдещите способности и варианти за действие 
или използване, могат да бъдат разкрити и ком-
прометирани. Невъзможността от формирането на 
подобен модел оказва съществено влияние върху 
възпирането на потенциални противници  „чиито 
политически, културни, религиозни и други специ-
фични различия ще увеличат усилията, които тряб-
ва да се положат, за да бъдат разбрани и съответно 
успешно да се повлияе на техните възприятия с цел 
постигане на ефекта от възпирането. Тези различия 
могат да доведат и до увеличаване на вероятността 
от грешна преценка за потенциалния опонент, кое-
то изисква изключително голямо внимание“1.

Командирите не могат да ограничават свои-
те усилия за защита до определена оперативна 
зона или от определена заплаха. С непрекъснатия 
бърз напредък и глобалната употреба на комуни-
кационни системи и информационни технологии, 
технически средства за добиване на информация 
и нарастващо използване на Интернет и различни 
социални и медийни източници, способността да се 
събира критична информация2 навсякъде по света 
и да се застрашават военните операции продължа-
ват да се разширяват.

ПРОЦЕС НА ПРИЛАГАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ПО СИГУРНОСТТА
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Операциите по сигурността като инстру-
мент на информационните операции възпре-
пятства добиването на информация от противника, 
която му е необходима за правилната оценка на 
собствените и приятелските способности и намере-
ния. Тези операции са и средство, което възпрепят-
ства използването на собствените информационни 
системи и процеси от противника и осигурява не-
обходимата подкрепа за всички приятелски спо-
собности за планиране и провеждане на инфор-
мационни операции. По-специално, операциите 
по сигурността допълва операциите по военна за-
блуда, като ограничават противостоящите сили в 
използването на информация, необходима както за 
оценка на действителен план, така и за компроме-
тиране на плана за заблуда. Това се явява елемент 
от борбата за информационно превъзходство.  Тези 
два инструмента на информационните операции 
имат една и съща крайна цел - засягайки процеса 
на взимане на решения от страна на противника и 
водейки до грешно решение. Операциите по сигур-
ността го постигат чрез прикриване на важна ин-
формация а операциите по военна заблуда го по-
стигат посредством формиране на непълна и точна 
оперативна картина. Това са два свързани процеса. 
За способностите на информационните операции, 
които използват нови възможности и уязвимости, 
като например електронна война и операции в 
мрежите, операциите по сигурността са от същест-
вено значение, за да се гарантира, че приятелски 
възможности, на които лесно може да се противо-
действа, не са компрометирани. Процесът на иден-
тифициране на критична информация и прилагане-
то на мерки, които да я маскират от оповестяването 
пред противниците, е само една част от подхода за 
защита5. 

Планирането и провеждането на операции-
те по сигурността е свързано с определени отго-
ворности по командната верига.

Командира на съвместните оперативни сили 
съветва политическото ръководство относно необ-
ходимостта за провеждането на операции по сигур-
ността. Той осигурява процедури за планиране на 
операции по сигурността в системата за съвместно 
планиране и изпълнение на операциите и гаранти-
ра, че съответните мерки за противодействие на 
операциите по сигурността  се изпълняват по време 
на съвместните операции и тренировъчния процес.

Командирите на видовете въоръжени сили  
осигуряват политиката, доктрините и планирането на 
операциите по сигурността в подчинените  им сили, 
съответстващи на съвместната политика, доктрина и 
насоки за провеждане на операции по сигурността. 
Те осигуряват обучение, свързано със сигурността за 
всички членове на съответния вид въоръжена сила 
и определят ръководител на операциите по сигур-
ността в щаба на вида въоръжена сила.

Командирите на формирования осигуряват 
ръководството  за всички операции по сигурността 
при провеждането на бойни операции, учения и 
др. Те планират и провеждат  операциите по сигур-
ността в съответствие с приетата политика и изпъл-
няват контрамерки включени в операциите по си-

гурността в подкрепа на възложените мисии.
Основната функция на ръководителя на опе-

рациите по сигурността (програма за сигурност) е 
да съветва командира на вида въоръжена сила и 
командирите на формирования, какво е приложи-
мо по въпросите на операциите по сигурността. 
Той  координират разработването на части от опе-
ративните планове и оперативните заповеди, свър-
зани с операциите по сигурността, и разработват и 
поддържат програмата за сигурност, като включват 
написването на политика и ръководства за нейното 
прилагане.

Използването на процеса гарантира, че произ-
тичащите от него мерки за противодействие в опе-
рациите по сигурността се отнасят до всички значи-
ми аспекти на конкретната ситуация и са баланси-
рани спрямо оперативните изисквания. Процесът 
на прилагане на операциите по сигурността се 
състои от пет отделни действия (фигура 1): иден-
тифициране на критична информация, анализ на 
заплахи, анализ на уязвимости, оценка на риска и 
прилагане на подходящи мерки за противодей-
ствие (контрамерки).

1. Идентифицирането на критичната инфор-
мация е съществено, тъй като фокусира останалата 
част от процеса върху защитата на жизненоважна 
информация, вместо да се опитва да защити цялата 
некласифицирана информация. Критичната инфор-
мация отговаря на ключови въпроси за конкретни 
приятелски намерения, способности и дейности, 
необходими на противниците да планират и дейст-
ват ефективно срещу ефективното изпълнение на 
мисията.

2. Анализът на заплахите включва изслед-
ване и анализ на данни постъпили от разузнаване, 
контраразузнаване и информация от открити из-
точници за идентифициране на вероятните заплахи 
при провеждането на съвместни операции.

3. Целта на анализа на уязвимостта е да се 
идентифицират уязвимостите на дадена операция 
или дейност. Уязвимост съществува, когато против-
никът е в състояние да събира критична информа-
ция, правилно да я анализира и след това да пред-
приеме своевременни действия.

4. Оценка на риска има три компонента. Първо, 
планиращите анализират уязвимостите, идентифи-
цирани в предходното действие, и идентифицират 
евентуални противодействия на операциите по си-
гурността за всяка уязвимост. Второ, командирът и 
щабът оценяват въздействието върху операциите, 
като например разходи във времето, ресурси, ли-
чен състав или намеса в други операции, свързани 
с изпълнението на всяко възможно противодей-
ствие, срещу потенциалните вредни ефекти върху 
постигането на мисията в резултат от използването 
от противника на определена уязвимост. Трето, ко-
мандирът и персоналът избират конкретни проти-
водействащи мерки в операциите по сигурността, 
произтичащи от оценката на риска.

5. Командирите изпълнява определените кон-
трамерки в операциите по сигурността, избрани в 
процеса на оценка на риска или в случай на плани-
рани бъдещи операции и дейности, включва мер-
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ките в конкретни оперативни планове. Реакцията на 
противника се наблюдава, за да се определи ефек-
тивността на противодействието и да се даде обра-
тна връзка (оценка)6.

За да не се позволи на противниците (или 
потенциалните противници) да получат критична 
информация относно собствени и приятелски опе-
рации, съвместните оперативни  сили трябва да 
планират и изпълнят операции по сигурността, но 
за осигуряване на тяхната ефективност те трябва да 
бъдат разглеждани възможно най-рано по време 
на планирането на съвместната операция и под-
ходящо преразгледани, за да бъдат адекватни на 
промените в текущите операции и противниковите 
заплахи.

Факторите, които трябва да бъдат взети 
предвид при планирането на операциите по сигур-
ността биват:

- указанията за планирането на операциите по 
сигурността трябва да бъдат предоставяни на ко-
мандирите, като част указанията на старшия коман-
дир по планирането.

- операциите по сигурността са оперативна 
функция, а не функция за сигурност.

- операциите по сигурността трябва да бъдат 
интегрирани от групата за координиране на ин-
формационните операции (клетка) в цялостният 
процес на планиране и провеждане на съвместна-
та операция.

- планирането на операциите по сигурността 
трябва да се съсредоточи върху идентифицирането 
и защитата на важна информация.

Индикаторите за провеждане на операции 
по сигурността  са приятелски действия и инфор-
мация от открити източници, която може да бъде 

интерпретирана или комбинирана от противника, 
за да се трансформира в критична информация. 
Тези индикатори трябва да бъдат непрекъснато 
анализирани и разгледани по време на планиране-
то. Разработването на конкретни контрамерки при 
планирането и провеждането на операции по си-
гурността е толкова разнообразно, колкото и специ-
фичните уязвимости, които те са предназначени да 
компенсират. Те включват оперативни и логистични 
мерки, технически мерки, административни мерки 
и операции по военна заблуда.

Командира на съвместните оперативни сили 
обикновено създава група за планиране на съв-
местната операция. Ранният и непрекъснат обмен 
на информация и тясна координация на дейностите 
по планиране между представителите на групата 
за планиране на съвместните операции и  планира-
щите операциите по  сигурността са от съществено 
значение за успешното им  интегриране в планира-
нето и провеждането на съвместната операция и е 
част от цялостното планиране на информационните 
операции.

Текущата оперативна среда може да изисква 
координиране на усилията на операциите по сигур-
ността с други държавни ведомства и агенции. Съв-
местните операции често се водят с въоръжените 
сили на други нации в преследването на общи цели. 
Контрамерките прилагани от операциите по сигур-
ността, които се прилагат за съвместни операции, 
също са подходящи за многонационална среда. 
Международните и неправителствените организа-
ции са водещи участници в настоящата оперативна 
среда, по-специално в операции в отговор на кризи 
и стабилизиращи операции. Планиращите офицери 
трябва да обмислят и да оценят потенциалните уяз-

фиг. 1. Процес на прилагане на операции по сигурността.



116

вимости и заплахи по отношение на операциите по 
сигурността, породени от участието в операцията 
на твърде разнообразен състав и структури. 

Оценките на операциите по сигурността 
се провеждат ежегодно, за да се оцени операция, 
дейност, учение или помощна функция, за да се оп-
редели вероятността критичната информация, коя-
то да бъде защитена от системите за събиране на 
разузнавателни данни на противника. Тази оценка 
обикновено се провежда от ръководителя на про-
грамата за операции по сигурността и се извършва 
от работната група. Обхватът на оценката обикнове-
но се ограничава до събития и/или дейности в рам-
ките на тази организация.

Проучването обикновено изисква екип от 
външни специалисти по теми от множество дисци-
плини, които да симулират разузнавателните про-
цеси на противника. Проучването на операциите по 
сигурността трябва да се съсредоточи върху спо-
собността на организацията да защитава адекватно 
критичната информация от използването й от про-
тивниковото разузнаване по време на планирането, 
подготовката, изпълнението и след изпълнение на 
всяка операция.

Необходимото време за подготовка на оценка-
та зависи от характера и сложността на оценената 
операция и дейности (бойни операции, мирна опе-
ративна дейност или друг тип операция). Необходи-
мо е да се осигури достатъчно време във фазата на 
планиране за задълбочен преглед на съответната 
документация, за формална и неофициална коор-
динация и дискусии и за внимателна подготовка на 
функционален план.

Събирането на данни започва във фазата на 
планиране с преглед на свързаната с тях документа-
ция. По време на етапа на оценяване, интервютата 
с персонала, пряко ангажиран с операцията, заедно 
с наблюденията и събирането на документи, са ос-
новното средство за събиране на данни.

По време на анализа и отчитането, екипът на 
операциите по сигурността обобщават данните 
получени от отделните членове, с информация от 
емпиричните проучвания, проведени във връзка 
с оценката. Докладът на оценката е адресиран до 
командира на оценената операция или дейност. 
Докладът трябва да осигури обсъждане на иден-
тифицираната критична информация, индикатори, 

противници и техните възможности за разузнава-
не, уязвимостите, анализ на риска и препоръчаните 
противодействащи мерки за елиминиране или на-
маляване на уязвимостите. 

Обикновено на операциите по сигурността не 
се обръща внимание освен, ако няма изтичане на 
информация. Модерните технологии, под форма-
та на блогове, безжични и медийни комуникации, 
налагат значимостта на тези операции в съвремен-
ните условия, за да се предотврати нежелано изти-
чане на потенциално вредна информация. Като се 
вземат предвид всички възможности на информа-
ционните операции, операциите по сигурността са 
средства за защита, които често се пренебрегват. 
Обикновените правилата за сигурност и здравият 
разум изискват ресурс, чиято основна мисия е да за-
щитава не класифицирана информация. В периода 
2006-2008 голяма част от успехите на 3-ти Амери-
кански корпус в Ирак в областта на операциите по 
сигурността се дължи на целенасочените действия 
и предаността на личния състав, чиято единствена 
мисия е да се установи процедури по сигурността, 
поддържане на наблюдение и администриране на 
програми за обучение на подчинения структури.

Следователно тези операции са състояние на 
ума, което изисква постоянно внимание, точно как-
то безопасността го налага. Операциите по сигур-
ността са често срещани във видовете въоръжени 
сили, както и съответното обучение се предлага, 
но обикновено отговорността се възлага като до-
пълнително задължение. Съгласно новата модулна 
организация на армията възприета в НАТО, служи-
телят отговарящ за операциите по сигурността е 
част от клетката за защита, но неговите задължения 
включват райони, подлагани на обикновена защи-
та. Военните новинарски издания (центрове) публи-
куват, включително и в интернет, снимки и материа-
ли относно представители на видовете въоръжени 
сили, кореспонденция, различни информационни 
програми, които свободно могат да се наблюдават 
от потенциалните противници. Предизвикателство-
то пред сигурността не е цялостна защита на ин-
формацията, а по-скоро защита на конкретни „пар-
чета от пъзела“, който осигурява възможност на 
противниците да формират цялостна представа за 
функционирането на въоръжените сили и конкрет-
ни формирования.

1 Недялков Н. В., „Трансформация на възгледите за стратегическо възпиране с военни средства“, София, 2013, стр. 41. 
2 Критична информация - конкретни факти за собствени и съюзнически намерения, способности и дейности, необхо-
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NATO Glossary of terms and definitions, 2013.

3 Army Regulation 530–1, “Operations and Signal Security-Operations Security”, 2014, p. 7-8.
4 JP 2-01.3, Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment, 2014, 20-21.
5 AJP-3.10, Allied Joint Doctrine, for Information Operations, 2009, p. 29.
6 JR 3-13.3, Operations Security, 2012, p. 22-24.
7 Иванов Б. Д., „Повишаване ефективността на операциите чрез усъвършенстване на тяхната оценка“, София, 2015,  

стр. 86-88.
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Социалното изключване на младите – 
заплаха за националната сигурност  

на България
Изабела Лазова

Резюме: Разработката засяга проблема  за младите хора и тяхната ключова роля за опазване  на сигур-
ността на страната ни.  Акцентът е поставен върху младежи от малцинствени групи, младежи, които живеят и 
се развиват в рискова среда, като и такива, които са отпаднали от образователната ни система твърде рано и 
поради една от тези причини или пък  комплекс от всички тях, често компенсират емоционалния си дефицит 
с действия, които се превръщат в заплаха за националната сигурност на страната ни.  

Разглеждайки примери за младежи, които действат самостоятелно или като част от радикални органи-
зации,  както и представяйки данни за ситуацията в страната докладът  има за цел, от една страна, да  пред-
стави  голямата опасност за сигурността, в случаите когато младите и емоционално лабилни хора, прибягват 
до насилие над  гражданите и могат да дестабилизират държавата и от друга страна да предложи възмож-
ности за неутрализирането на подобен тип заплаха. 

Ключови думи: социално изключване, радикализация, млади хора,  национална сигурност; 

Abstract: The report concerns the problem of young people and their key role in safeguarding the security of 
our country. Emphasis is placed on young people from minority groups, young people living and developing in a risky 
environment, and those who have dropped out of our education system too early and for one of these reasons, or a 
set of all of them, often offset their emotional  deficit with actions that are becoming a threat to the national security 
of our country.

Looking at examples of young people who act alone or as a part of radical organizations, as well as presenting 
data on the situation in the country, the report aims, on the one hand, to present the great danger to security, in cases 
where young and emotionally labile people resort to violence against citizens and can destabilize the state and, on the 
other hand, offer opportunities to neutralize such a threat.

Key words:   social exclusion, radicalization,  young people,  national security

Максимата, че младите хора са бъдещето на 
една нация отдавна  е осмислена от съвре-
менните общества.  Голяма част от евро-

пейските държави със застаряващо население 
провеждат мащабни  политики  за насърчаване на 
раждаемостта  и увеличаване на броя на младите 
хора. Несъмнено подобни практики са от изключи-
телна важност, само че не бива да се пренебрегва 
както броя на младите хора, така и  грижата за тях-
ната социална интеграция, възпитание и готовност 
активно да допринасят за обществото, в което жи-
веят.  В противен случай необразовани, несигурни 
за бъдещето си, недоволни от средата и желаещи 
да я променят, но чрез агресия, младите хора мо-
гат да бъдат изключително опасни и не просто да 
не допринасат, но и сериозно да вредят. В дока-
зателство можем да разгледаме една диаграма, 
представяща в процентно съотношение броя на 

младите хора участвали в терористични атентати 
в Европа (фиг. 1).

От месец май 2014г.  до месец май 2018г. в цяла 
Европа са се случили общо петнадесет терористич-
ни атаки, в които са загинали над 380 души, спрямо 
данните, публикувани след трагичните събития. Ако 
анализираме профилите на атентаторите и ги обоб-
щим, ще установим, че 80% от тях са на възраст под 
тридесет и пет години, което спрямо нормативните 
документи на ЕС ги поставя в групата на младежите. 
Ако трябва да разгледаме малко по- подробно тази 
група, ще установим, че основната част млади атен-
татори са между двадесет и двадесет и пет години, 
освен това има и непълнолетни участници. В пове-
чето случаи те са родени или дълго време живели 
в страната, към която са проявили агресия. Знае се 
също, че част от тях не са били пряко свързани с те-
рористични организации, а  саморадикализирали 
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се. Едва 20% са участниците са над тридесет и пет 
години, като те участват по- скоро като ръководите-
ли и организатори и то не във всеки от тези петна-
десет атентата. 

Всичко това показва, че голяма част от смърто-
носните деяния са извършени от хора, продукт на 
същите тези общества, в които са израстнали , но 
хора, които не се чувстват интегрална част от тях, а 
напротив, смятат, че обществото е виновно за нес-
годите им, те не могат да се приобщят към него и 
настъпва социалното изключване.

Такива хора могат да бъдат много опасни за 
обществото и то по много начини. Дори и да оста-
вим на страна сценария за участие в терористични 
дейности, такива хора могат да вредят, чрез проя-
ва на агресия  като хулиганство, вандалски дейст-
вия, побои, криминални деяния и пр. Възможно е 
и участвайки в мирни протести например да ради-
кализират тъплата, да се стигне до прояви, предиз-
викващи много голямо социално напрежение, а от 
там и дестабилизация на политическата система. 
Освен това, такива млади хора, в повечето случаи 
смятат, че обществото им дължи нещо, а не че те 
трябва да допринесат и поради тази причина в по-
вечето случаи не работят, не се осигуряват здравно 
и социално и са в тежест на икономиката. Податли-
ви са и на различни влияния, били те и пропаганд-
ни и с лоша цел, но въпреки това, приетите вече 
неистинни информации пречат на младежите, при  
евентуална необходимост, адекватно да защитят 
страната си, защото моралната им оценка за пра-
вилно и грешно, добро и лошо вече е променена. 
Когато говорим за национална сигурност е необхо-
дим  и икономически просперитет, който да обез-
печи разходите за отбрана от военен и невоенен ха-
рактер, необходимо е и консолидирано общество, 
което не се поддава на външни влияния и иска да 
защити  страната си. 

Безспорно, младите хора са един изключител-
но важен елемент  за националната сигурност и по-
ради тази причина е важно не просто да говорим за 
„младите хора” като едно цяло, а да конкретизира-
ме и да дадем малко повече информация кои точно 

са групите в риск, а в последствие да видим и  каква 
е ситуацията в България. 

На първо място са младежите, преждевремен-
но отпаднали от образователната система. Такива 
личности много лесно се поддават на външни влия-
ния, манипулативни и неверни информации и могат 
да бъдат подведени да извършат действия, които 
са заплаха за обществото. Заради липса на обра-
зование те са и неконкурентноспособни на пазара 
на труда и трудно си намират работа, което също е 
фактор, водещ до фрустрация. 

Друга група са младежите живеещи в риск 
от бедност и социално изключване. Когато мла-
ди хора не могат да получат стандарта на живот и 
възможностите на друга част от своите връсници, 
те се чувстват несправедливо ощетени, смятат, че 
обществото им е виновно, а те имат право да го 
„наказват”.

Има и младежи, които не живеят под прага на 
бедността и завършват средно или висше образова-
ние, но при тях се наблюдава някакъв емоционален 
дефицит, в следствие на проблеми в семейството, 
неподкрепяща среда за развитие или преживени 
емоционални травми. Такива хора, на пръв поглед 
не дават признаци, че е възможно да предприемат 
крайни действия, но една- единствена, по- специ-
фична случка би могла да отключи проявата на мно-
го силна агресия. Подобен е примерът с нигерий-
ския младеж, на име Умар Фарук Абдулмуталлаб, 
който през 2009г., когато е само на 23г. прави опит 
за терористичен атентан с цел да свали полет от Ам-
стердам до Детройт с близо 300 пътници на борда. 
Умар  е образован, учил е в едни от най- престиж-
ните училища в Африка, завършил е висше образо-
вание в Европа. Баща му е богат и уважаван мъж в 
Нигерия, който  през 2009г. е обявен от списание 
„Таймс” за „един от най- богатите хора в Африка”. 
Но при него друг тип емоцонални липси  са повлия-
ли да предприеме такива крайни действия. [1]

Разбира се, тези три групи в повечето случаи 
се припокриват, а младежите в риск,  много често 
попадат едновременно в две или и в трите групи. 
Подобни разделения са условнии и служат  за по- 

Фиг. 1. Процентно съотношение на младежите участвали в терористични атаки в Европа, между  
май 2014 г. и май 2018 г.
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лесното анализиране на проблема, те не са изчер-
пателни, има и още фактори, които биха могли да 
доведат до социално изключване.  Според съоб-
щение на Европейската комисия до Европейския 
парламент и другите официални институции на ЕС 
от 14.06.2016г. се казава, че сред факторите,  бла-
гоприятстващи радикализацията и социалното 
изключване могат да са силно чувство за лична и 
културна изолация, усещане за несправедливост  
или унижаване, подсилени от социална маргинали-
зация, ксенофобия и дискриминация, ограничени 
възможности за образование или заетост, престъп-
ност, политически фактори, както и фактори с иде-
ологическо и религиозно измерение, нестабилни 
семейни връзки, лични травми или други психоло-
гически проблеми. [2]

 При анализ на ситуацията в България,  за 
жалост ще видим, че много голяма част от младите 
хора попадат в рискови групи

Според данни на Националния статистически 
институт, публикувани през 2018г. , само през учеб-
ната 2016/2017г.  общо  26% от всички ученици във 
всичките образователни степени са отпаднали от 

образователната система. Превърнато в цифри това 
са 20 092 ученици само за една година.[3] Тази тен-
денция е без промяна за последните четири годи-
ни, всяка година броят на децата, които не завърш-
ват образованието си  е между 20 000 и 21 000. Това 
означава, че практически една четвърт от всички 
ученици в България не получават свидетелство за 
завършено средно образование, не са конкурент-
носпособни, могат да извършват само нискоквали-
фициран и нископлатен труд и не могат да бъдат 
полезни на обществото с пълния си капацитет.

Тази графика ни дава една още по- притесни-
телна информация, според данните на Евростат за 
2017г. , публикувани през 2018г. близо половината 
от младежите в България живеят в риск от бедност 
и социално изключване.[4] Младежите между ос-
емнадесет и двадесет и четири годишна възраст, 
живеещи в България са малко над четиристотин и 
осемдесет хиляди души, а от тях над двеста хиляди 
са част от рисковата група. Ако решим да обединим 
младежите, напуснали образователната система 
преждевременно, които по условие са под осемна-
десет годишна възраст с младежите в риск между 

Фиг. 2. Процентно измерение на учениците отпаднали от образователната система в България  
през учебната 2016/2017г. , общо от всички образователни степени, по данни на НСИ

Фиг. 3. Процентно съотношение на младежите в риск от бедност и социално изключване в България  
през 2017 г., по данни на Евростат
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осемнадесет и двадесет и четири години, спрямо 
данните само за една година цифрата, която се по-
лучава е равна на населението на един голям град в 
България. Всичко това ни дава сериозни основания 
да се замислим дали действително младите хора са 
бъдещето на България.

Ако толкова голяма група от младите са хора, 
които не могат да са пълноценна част от общество-
то и попадат в една от гореспоменатите групи или 
пък психологическият им профил съвпада с част от 
характеристиките, изброени в съобщението на Ев-
ропейската комисия от юни 2016г. то тези хора със 
сигурност имат емоционален дефицит, който имат 
нужда да компенсират, те не се чувстват отговорни 
съм обществото, което ги заобикаля,  в много случаи  
не смятат за нужно да спазват обществените норми 
и правила, а възможните лоши сценарии са много.

На първо място, това с което започна докла-
дът - възможността от радикализация и участие във 
фракции на различни терористични организации, 
като по този начин получават усещането за принад-
лежност към общност, чувстват се значими, а и имат 
възможност да „си върнат” на обществото, което 
не ги е приело. Такива хора могат и да се самора-
дикализират и да подражават на терористичните 
организации без да са част от тях. И в двата случая 
възможността да навредят на населението е много 
голяма.

Възможно е тези хора да са нихилисично на-
строени и с действията си да извършват дестаби-
лизиращи държавата действия, нерегламентирани 
протести, сбивания, хулиганство, незачитане на об-
ществените закони.

Такива младежи обикновено не работят, защо-
то не искат или трудно намират работа, разчитат на 
социални помощи  и по този начин натоварват ико-
номиката. В дългосрочен план могат да прибегнат 
до кражби, измами и други криминални деяния. 

Такива хора не могат да осъзнаят ангажира-
ността си към своята държава и при необходимост 
са негодни да я защитават, било то чрез оръжие или 
просто чрез лоялно отношение и изпълнение на 
гражданския дълг.

Не на последно място, такива хора със сигур-
ност ще възпитават следващото поколение, внуша-

вайки му същите нагласи, изграждайки му компле-
кси и пречейки му да развие пълния си потенциал.

При данните,  представени по- горе и при из-
броените лоши сценарии,  би било меко назано не-
хайно да не се разсъждава  в посока разрешаване 
на проблема. Докладът, представен до тук не цели 
да внуши колко лоши и виновни за поведението си 
са младите хора и че ако бъдат наказани пробле-
мът ще се разреши. Напротив, той цели да каже, че 
всички тези млади хора, попадащи в рискови групи 
имат определени проблеми, на които не виждат ре-
шение и затова биха могли да прибягнат до крайни 
действия, а за да не се случи това, трябва да се осъ-
ществи превенция.

Такава превенция би могла, от една страна да 
се осъществи, чрез участието на младите хора в ня-
каква форма на граждански или военни отряди за 
обучение. Това би могло да се осъществяват от бъл-
гарската армия, а  целта ще е да  научат младежи-
те на полезни похвати за първа помощ, зашита на 
гражданите при евентуални бедствия и аварии, ре-
акция при неучаквани кризи. Все неща, които биха 
могли да са им много полезни и  в същото време ще 
им създадат усещане, че са част от една общност, 
която ги приема, че всички са равни, независимо от 
социалния статус, финансови възможности и пр., 
ще бъдат възпитани в отговорност към държавата 
си и населението в нея, а така трудно ще бъдат ув-
лечени от радикални идеологии. 

Друга възможност за по- малките, за които 
все още ще е рано  да участват в такива дейности 
или пък не биха искали , ще могат  да се включат в 
активностите на различни неправителствени орга-
низации от различни сфери , които да представля-
ват своеобразни групи по интереси и да помагат на 
младежите да откриват своите силни страни и да ги 
развиват. Така те ще намерят своята идентичност и 
среда, в която ще се чувстват комфортно и ще бъдат 
полезни на обществото, в което живеят.  

Дали ще бъде избрано някое от предложените 
решения, или ще бъдат комбинирани двете, или пък 
решението ще е съвсем друго не е толкова важно, 
важното е да се осъществи превенция, която да га-
рантира, че младите хора в България, действително 
могат да осигурят светло бъдеще за страната си.

1. “Радикализмът и младите” София, 2016, Редактор: Йордан Божилов, Издателство: Елестра ЕООД, ISBN 978-619-7292-
02-2 
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България в общата европейска отбрана  
и перспективи за развитието  

на въоръжените сили
полковник о.р. д-р Захарин Марков

Резюме: В доклада се прави анализ на документа на Европейския съюз за бъдещето на европейската 
отбрана и възможностите, които се очертават от отделните сценарии. Разгледана е и възможността на Бъл-
гария за участие в инициативата за обща европейска отбрана и е аргументиран най-подходящия сценарий за 
развитие на българските въоръжени сили.

Ключови думи: обща европейска отбрана, постоянно структурирано сътрудничество, Българска армия

BULGARIA IN THE COMMON EUROPEAN DEFENCE AND THE 
PERSPECTIVES FOR DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN 
ARMED FORCES

Col. (Ret.) Zaharin Markov, PhD

Abstract: The Reflection Paper on the Future of European Defence has been analyzed. The analysis outlines the 
possible perspectives for the Bulgarian Armed Forces to become a part of the future common European defence. The 
most appropriate scenario for the development of the Bulgarian armed forces has been identified, as well.

Key words: common European defence, Permenent structured cooperation, Bulgarian army

Въпросът за общата европейска отбрана не е 
нов, но напоследък все по-устойчиво се задър-
жа като тема в публичното говорене. За негова-

та актуалност може да се съди и по факта, че вече 
има и официална публикация на Европейската ко-
мисия, която налага темата в дневния ред на дър-
жавите-членки на Европейския съюз. Официалният 
превод на тази публикация е “Документ за разми-
съл относно бъдещето на европейската отбрана” 
и е публикуван на сайта на Европейската комисия 
през месец юни 2017 г. (1). Документът е израз на 
желанието на Европейския съюз да има по-значима 
роля във формирането на глобалното управление 
и глобалната сигурност. По данни на различни ор-
ганизации Европейският съюз (ЕС) е една от трите 
най-големи икономически сили в света (2). Нормал-
но е при това положение ЕС да има претенции за 
играч от световна величина. Практиката показва 
обаче, че на сегашния етап ЕС не се възприема като 
сила, която може да влияе върху глобалната поли-
тика и формирането на световния ред. Причините 
за това са най-вече в това, че ЕС не е държавно об-
разование и доскоро се е възприемала просто като 

голяма зона за свободна търговия. През последните 
години обаче това започва бавно да се променя.  В 
доклад на ЦРУ (3) се посочва, че ЕС не е федерация 
в истинския смисъл на думата, но е нещо повече от 
свободна търговска асоциация. Явно е, че Европа се 
променя, а в каква посока ще се развият промените 
в голяма степен зависи от разрешаването на про-
блема “обща европейска отбрана”. 

1. Европейският съюз (ЕС) сега – обща 
характеристика на възможностите  

за отбрана

Политически аспекти
Какво представлява ЕС сега? Както вече се 

посочи към този момент ЕС се възприема повече 
като голяма икономическа зона, а не като глобален 
играч. Той е обединение на 28 (все още) държави. 
Всяка една страна-членка е самостоятелна и не-
зависима, със свои национални приоритети, своя 
армия, външна политика и икономика, подчинени 
на националните им интереси. Членството в ЕС те 
възприемат по-скоро като възможност за постигане 
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на тези национални цели, отколкото като сътрудни-
чество в името на общи цели. 

Освен тази политическа раздробеност, ЕС е раз-
делен и по един друг критерий – Шенген-не-Шен-
ген. Не е много ясно кои точно територии и как ще 
се защитават. Оказва се, че има страни, които тряб-
ва да бъдат част от общата европейска отбрана, но 
някак си остават извън територията на Шенгенската 
зона. Това е основание за много други въпроси.

От политическа гледна точка неясен изглежда 
и статутът на държавите по критерий “НАТО-не-НА-
ТО”. В ЕС има държави, които не са членки на НАТО 
и нямат задължения към него. От друга страна, има 
държави в Европа, които не са членки на ЕС, но са 
членове на НАТО. Не е ясно дали те ще бъдат съ-
гласни да предоставят своите формирования за за-
щита на ЕС, към когото нямат ангажименти. Дебатът 
“НАТО – ЕС” очевидно също е на дневен ред.

Държавите, членки на ЕС, са разделени и по 
критерий “валута”. Част от страните са членки на ев-
розоната и използват еврото като валута. Има дър-
жави обаче, които са запазили националните си ва-
лути и имат различна фискална политика. Това как 
ще се отрази на общата европейска отбрана също е 
въпрос за изясняване.

И най-накрая, но не последно, въоръжените 
сили (ВС), както се знае, са елемент на външната 
политика. Този дебат също е важен дори и само за-
ради това “Кой и как ще се разпорежда с общите 
европейски сили и каква външна политика ще се 
провежда?“.

Всичките тези, очевидно ключови положения 
пораждат и редица въпроси, като:

l има ли достaтъчно общи неща между стра-
ните от ЕС, за да изграждат обща европейска отбра-
на?;

l коя точно територия ще се отбранява – тази 
на Шенген или разширената и как това ще се впи-
ше в дневния ред на НАТО (става дума за страните 
не-членки на ЕС)?

l как ще се извърши изграждането на ВС на 
ЕС, на какъв принцип и как ще се използват (осо-
бено деликатен е въпросът с ядрените средства на 
Франция)?

l как ще се набира и обучава съставът, ще 
може ли един гражданин на една държава, израс-
нал и учил в друга да бъде военнослущещ в нея?

l как ще се реши въпросът със сега същест-
вуващите вътрешни коалиции – на 6-те, на 9-те, по 
региони…?

l и най-накрая, как ще се преодолеят проти-
воречията между водещите страни за подходите 
към изграждане на общата европейска отбрана?

Въпроси, на които към момента няма добри 
отговори.

Икономически аспекти
В икономически план ЕС, статистически, може 

да се разглежда като втора икономическа сила в 
света (2). По размер на БВП (сумарно за ЕС) той се 
нарежда след Китай и преди САЩ (фиг. 1).

Както се вижда от фигурата икономическите 
възможности на страните от ЕС, взети заедно са ог-
ромни. Независимо от това обаче, ЕС не е глобален 
играч на световната политическа и икономическа 
сцена. Очевидно е, че политическата раздробеност 
има негативно влияние върху реализацията на ико-
номическите възможности на ЕС.

ЕС сега – отбранителни аспекти
Големите икономически възможности би тряб-

вало да бъдат реализирани и в адекватен военен 
потенциал. В известен смисъл това се потвърждава 
от размера на военните разходи на страните от ЕС 
(фиг. 2).

Както се вижда сумарно страните от ЕС израз-
ходват огромни средства за своите въоръжени сили 
(ВС). Ако се погледне, обаче в детайли, ще се види, 
че този огромен ресурс се отделя само от една тре-
та от страните-членки (фиг. 3).

Както се вижда от тази фигура развитие индус-
триално 9 страни генерират 85% от военните разхо-
ди на ЕС. Това са страните с най-големи армии и ло-
гично стои въпросът “Кой как ще се впише в общата 
европейска отбрана?”. Въпросът става още по-тру-
ден за отговаряне ако се вземе предвид и фактът, че 
тази фигура онагледява и огромната разлика в стан-
дартите и възможностите на страните-членки на ЕС. 

От военна гледна точка важен е и въпросът за 

Фиг. 1. Сравнение на трите водещи икономики в света за 2016 г. (данните са в трилиони долари)  (3)
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броя на военнослужещите, с които разполагат стра-
ните в света. Отново, сумарно, ЕС е трета по големи-
на армия в света след Китай и Индия (фиг. 4).

Отново се вижда огромния военен потенциал 
на ЕС. Като се имат предвид икономическите и воен-
ните фактори, които разкриват потенциала на ЕС, ло-
гично е да се повдигне и въпросът за възможността 
ЕС да бъде един от главните дизайнери на световния 
ред. Засега това не е така и очакването, очевидно, е 
за сметка на общата европейска отбрана.

2. Къде сме ние?

От политическа гледна точка България прави 
всичко възможно да бъде активен участник в про-
цесите. Тя е подписала всички документи, свързани 
с изграждането на общата европейска отбрана. 

В икономически аспект също е в приемлива 
позиция – 68% от стокобмена е със страни от ЕС. Все 
още обаче има редица проблеми с преодоляване 
на бедността в сравнение със средните показатели 

Фиг. 2. Военни разходи на ЕС сравнени със САЩ, Русия и Китай (4)

Фиг. 3. Разпределение на военните разходи в ЕС (изт.5)

Фиг. 4. Сравнение на най-големите ВС в световен мащаб (4) (данните са в милиони бройки личен състав)

Военни разходи за 2018 г. в млрд долари

Разпределение на приноса в млрд долари



124

за ЕС, инфраструктурата и интеграцията в единния 
европейски пазар. Засега приносът на България към 
бюджета на ЕС е 0,36%, което ѝ отрежда 20 място в 
класацията. 

От военна гледна точка обаче, ситуацията е 
неприемлива по редица причини. На първо място 
бюджетът за отбрана постоянно намалява като про-
цент от БВП (фиг. 5).

Както се вижда от фигурата при тази тенден-
ция е трудно да се приеме, че има желание за 
съществен принос в общата европейска отбрана. 
Заветната бариера от 2% изглежда далечна и непо-
стижима. Всъщност, въпросът е дали тези заветни 
2% ще променят нещо. Най-вероятно не. Основа-
нието е, че увеличаването на военните разходи не 
означава непременно увеличаване на отбранител-
ните способности. Засега няма данни от Минис-
терството на отбраната за това как разходите за от-
брана се отразяват върху отбранителните способ-
ности. Онова, което се твърди е, че въоръжените 
сили са в състояние да изпълнят своите задълже-
ния (6). Известни съмнения за добросъвестността 
на предоставяните данни от Министерството на 

отбраната се появяват и когато се сравнят данните 
от докладите за 2016 и 2017 г. Така например, по 
данни от доклада за 2016 г. разходите за отбрана 
са 1,28 %. В доклада за 2017 г. разходите за 2016 г. 
са посочени като 1,26 % от БВП. Най-вероятно този 
“трик” е приложен, за да се покаже увеличение за 
2017 г. (фиг.6).

Засега не е ясно дали това е заблуда или само-
заблуда.  

Ситуацията става още по-лоша ако се погледне 
от гледна точка на разходите за един военнослу-
жещ (фиг. 7).

Тази фигура дава достатъчно добра предста-
ва за качеството на личния състав, който изгражда 
съответните ВС. Средната норма за ЕС е 329 евра. 
Вижда се, че България е не просто далече от тази 
норма – тя е последна по този показател. Очевидно 
е, че ако България иска да се впише по подобаващ 
начин в общата европейска отбрана ще трябва да 
мисли не само за увеличаване на бюджета за от-
брана, но и за неговото разумно използване, за да 
се достигнат поне средните показатели за разходи 
на един военнослужещ.

Фиг. 5. Разходи за отбрана през годините 2010-2016 (5)

Фиг. 6. Разходи за отбрана съгласно Доклада за 2017 г.
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3. Перспективи за развитието  
на общата европейска отбрана

Сценарий 1: Взаимодействие в областта  
на сигурността и отбраната

Според този сценарий страните-членки на ЕС 
ще си взимодействат по-често отколкото в минало-
то. Това взаимодействие е предимно на доброво-
лен принцип и ще зависи от решенията, свързани с 
възникването на нова заплаха или криза. Страните 
няма да бъдат обвързани, политически или правно, 
чрез общи мерки в областта на сигурността и от-
браната. Страните-членки ще проявяват своята со-
лидарност според всеки отделен случай.

 Основните моменти на това взаимодействие 
на страните-членки на ЕС включват:

l способност за невоенни мисии;
l ограничени по обхват мисии с участие на 

войски, използвани предимно за управление на 
кризи;

l широкомащабните операции ще бъдат под 
ръководството на водеща, с големи възможности 
страна;

l ЕС само ще допълва усилията на страни-
те-членки и на партньорите;

l за противодействие на заплахи като хибри-
дни, морски или киберзаплахи ще се взаимодейст-
ва с НАТО;

l за употреба на военна сила ще се разчита на 
НАТО;

l неконвенционалните заплахи си остават на-
ционална отговорност;

l военното взаимодействие си остава поли-
тическа цел.

Този сценарий следва логиката на реализма в 
политиката. Държавата има монопол върху използ-
ването на военна сила в международните отноше-
ния и тя е легитимният субект, който определя кога 
да се води война и да я определи като справедлива. 
В този случай развитието на въоръжените сили е из-
цяло ангажимент на дадената държава. Политиче-

ската самостоятелност си има цена и тя е развитие 
на пълния спектър от военни способности и непере-
къснато учвеличаване на бюджета за отбрана. Това 
няма да бъде по силите на нито една от европейски-
те държави. Нагледно това е показано на фигура 8.

От фигурата се вижда, че водещата икономика 
в Европа е далеч зад останалите глобални сили. При 
това положение, ако страните в Европа са разеди-
нени, ЕС ще бъде принуден да се задоволи с ролята 
на пасивен участник в глобалната политика.

Сценарий 2: Споделена сигурност и отбрана
Този сценарий предвижда по-голяма финансо-

ва и оперативна солидарност в областта на сигур-
ността и отбраната. Това се очаква да доведе до:

l способност за използване на военна сила 
при управление на кризи извън ЕС и за укрепване 
на военните способности на страните-членки;

l способност за защита на Европа във вътре-
шен и външен аспект в области като контратерори-
зъм, противодействие на хибридни и кибер-заплахи, 
граничен контрол, морска и енергийна сигурност;

l взаимодействие с НАТО в области като 
управление на кризи, интервенции срещу терорис-
тични групи и защита на границите;

l по-голяма ангажираност със защитата на 
страните-членки и техните граждани;

l развитие на космически програми, насоче-
ни към сигурността и отбраната;

l по-голяма съгласуваност между национал-
ните отбранителни планове и повишаване на опе-
ративната съвместимост;

l намаляване на дублиране на усилията;
l съвместни структури за планиране, за упра-

вление и логистика на ниво ЕС;
l компоненти на многонационални посто-

янни сили, както и медицинско и въздушно-транс-
портно командване;

l съвместно образование и обучение във во-
енната сфера.

Този сценарий е в духа на либералната кон-

Фиг. 7. Разходи за един военнослужещ в ЕС, Турция и Русия (7)
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цепция. При него е направен опит за постигане на 
баланс между желанието на държавите за известна 
самостоятелност и възможността на европейските 
институции за водеща роля във външната политика, 
отбраната и финансовата сфера. Този сценарий дава 
също по-големи възможности за модернизация, на-
учни изследвания и иновации във всички области. 
При наличие на политическа воля той е осъществим, 
а приетите документи по единния европейски пазар, 
единния паричен съюз, по социалната политика, как-
то и в образованието и научните изследвания показ-
ват желание той да бъде реализиран в периода до 
2025 г. Слабото място е, че във военно отношение ЕС 
продължава да разчита на НАТО, а при неуредените 
проблеми между ЕС и страните извън него, но член-
ки на НАТО, това е сериозен проблем.

Сценарий 3: Обща сигурност и отбрана
Този сценарий предвижда по-голяма интеграция 

и взаимодействие в областта на общата сигурност и 
отбрана. Основополагаща в този случай е идеята за 
обща отбранителна политика на Съюза водеща към 
обща отбрана. Предвижда се ЕС и НАТО да се допъл-
ват и да имат взаимна отговорност за защитата на Ев-
ропа. Основните особености на този сценарий са:

l провеждане на операции срещу терорис-
тични групи и морски операции във враждебна сре-
да, както и кибероперации;

l планирането на контингентите ще се из-
вършва на ниво ЕС както за вътрешната, така и за 
външната сигурност, като по този начин се сближат 
националните интереси до общите европейски ин-
тереси в сигурността;

l високо ниво на интеграция (дори специа-
лизация) на силите за сигурност, които ще бъдат в 
готовност за използване от ЕС;

l обучението на силите за сигурност ще се из-
вършва в Европейски колежи по отбраната, които ще 
улесняват сливането на стратегическите култури;

l ще се изградят европейски сили за охрана 
на границите и крайбрежието;

l ще се създаде и европейска гражданска за-
щита за населението от природни бедствия и про-
мишлени аварии;

l ще се създадат условия за бързо придвиж-

ване на войски и оборудване през Европа; 
l развитие на сътрудничеството в доставките 

за нуждите на въздъшно, морско и космическо на-
блюдение, комуникации и стратегически въздушен 
транспорт, както и за ЯХБЗ (ядрена, химическа и би-
ологическа защита);

l европейска изследователска отбранителна 
агенция;

l европейски пазар за отбранителна продук-
ция.

От гледна точка на привържениците на единна 
Европа този сценарий е най-приемлив. Той дава голе-
ми възможности както в икономическо и политическо 
отношение, така и във военно. Той обаче не се вписва 
в желанията на глобалните сили – САЩ и Русия, за кои-
то Европа се явява индикатор за измерване на тяхното 
влияние. Този сценарий на сегашния етап е труден за 
реализация както поради съпротивата на сили извън 
ЕС, така и от някои държави вътре в съюза.

4. Перспективи за развитие на ВС на България и 
участие в общата европейска отбрана

При първия сценарий най вероятно ще се на-
ложи:

l увеличаване на разходите за отбрана;
l развитие на пълния спектър способности.
Това от своя страна повдига въпросите за въз-

можностите на икономиката и ВПК за модернизация 
на ВС и за наличие на необходимия човешкия ресурс.

Не по-малко важни са и въпросите, свързани с 
научните изследвания и образованието – дали няма 
да се наложи възстановяване на военнообразова-
телната система от края на 20 век и доколко ще може 
тя да бъде осигурена за функциониране. При този 
сценарий трябва да се намери отговор и на въпроса 
за функционирането на социалния пакет от мерки за 
отбраната и дали той може да бъде осигурен.

При втория сценарий се очертават значителни 
преимущества в сравнение с първия, като:

l възможности за интеграция чрез предло-
жените инициативи 

l ускорена модернизация 
l повишаване на стандартите;
l развитие на научни изследвания и образо-

вание 

Фиг. 8. Сравнение на икономическите възможности на водещите икономики (в трилиони долари)
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Този сценарий дава възможности за участие в 
наличните 17 проекта по ПСС. За съжаление засега 
България не се възползва от тази възможност (Таб-
лица 1). 

Вижда се, че има още твърде много възмож-
ности, които страната може да използва. Този из-
вод се налага и от факта, че има страни като Лит-
ва, която имат далеч по-скромни възможности от 
България, но е ръководител на проект. Ясно е, че 
ръководството на проекти е въпрос на желание и 
приоритети. 

Изводи и предложения

Изводи
1. Сумарно ЕС икономически и военно разпо-

лага с огромни ресурси, които не може да оползот-
вори по политически причини.

2. Пътят към обща европейска отбрана минава 
през засилване на европейските институции 

3. За България няма алтернатива освен ускоре-
на интеграция в общата европейска отбрана 

Анализите ни показват, че алтернативата е 

Област Проект Участие  
на България 

Съвместно обучение и 
учения 

Европейски център за обучение за участие в мисии 
Европейски център за сертифициране на европейските армии 

Оперативно ниво (СВ, ВВС, 
ВМС, кибер) 

Европейско медицинско командване наблюдател 
Мрежа от логистични хъбове за осигуряване на операциите участник 

Военна мобилност участник 

Система за стратегическо управление на мисиите и операциите 

Енергийно осигуряване на оперативната дейност 
Европейски софтуер за сигурност на радиосистемите 

Способности за 
съвместно използване на 
войските и за нарастване 
(преодоляване 
на оперативните 
несъответствия) 

Бронирана бойна машина на пехотата 
Огнева поддръжка  от ЗОП наблюдател 
Пакет от способности за развръщане при военни кризисни ситуации наблюдател 
Европейски корпус за отговор на кризи 
Морско наблюдение участник 
Морски противоминни мерки 
Защита на заливи 
Европейска споделена платформа за киберинформация 
Европейски екипи за бързо противодействие на киберзаплахи 

  Таблица 1
 Участие на България в проекти по ПСС

Фиг. 9. Алтернативи на общата европейска отбрана
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само тази (фиг. 9). 
От фигурата се вижда, че най-приемлив е ва-

риантът за участие в общата европейска отбрана.

Предложения
1. На политическо ниво – България да предло-

жи на страните членки да се изключи политиката на 
деление в ЕС.

2. На икономическо ниво – да се отделят сред-
ства за участие в проектите по ПСС, като се поеме 
ръководството поне на два проекта. 

3. На военно ниво – да се направи преглед на 
отбраната и да се дефинират ясно способностите, 
които се изграждат. 

Заключение

Общата европейска отбрана е тема, която те-
първа ще набира скорост. Очевидно е, че Европа се 
намира на кръстопът и трябва да наери своя верен 
път. България и българските въоръжени сили също 
изживяват своя труден момент. Накъде ще тръгнат 
е важен въпрос, но още по-важно е да се определи 
къде искаме да отидем и какви да бъдем. Без ясно 
дефинирани цели е много вероятно да потвърдим 
философското твърдение, че ако не знаеш накъде 
отиваш може да се озовеш там, където не си искал 
да бъдеш.
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Eвропейски фонд за отбрана  
и финансови инструменти в подкрепа 

на финансирането на съвместни 
отбранителни способности  

на Европейския съюз
Бисерка Будинова

Резюме: Глобалната стратегия на Европейския съюз (ЕС) по външна политика беше представена през 
2016 г. На тази база беше лансиран План за действие за европейска отбрана, елемент от който е Европейският 
фонд за отбрана с два финансови прозореца. Повече Европа в сигурността и отбраната може да  се постигне 
с координирано и съвместно инвестиране на всички страни-членки в стратегически отбранителни способ-
ности, с цел преодоляване на недостига от способности. 

През 2017 г. беше поставено началото на пилотната фаза на прозорец „Научни изследвания“ чрез изпъл-
нението на Подготвително действие за отбранителни изследвания.  При успех и добри постигнати резултати 
ще бъде създадена Европейка Програма за отбранителни изследвания с бюджет от 500 млн. евро годишно за 
следващата многогодишна финансова рамка след 2020г. На по-ранен етап е развитието на прозорец „Способ-
ности“. През 2017 г. Европейската комисия представи законодателно предложение за Регламент за създава-
не на Европейска програма за развитие на отбранителната индустрия. В периода 2019-2020г. програмата ще 
стартира пилотно с годишен бюджет от страна на ЕС в размер на 500 млн. евро. Финансовите инструменти на 
Европейския фонд за отбрана включват финансови структури, които могат да адресират проблемите, свърза-
ни с финансирането на определени проекти за придобиване на способности, включително преодоляване на 
проблеми с несинхронизирани бюджети и недостиг на финансиране в критични моменти. Един от тези фи-
нансови инструменти е Финансовият механизъм за коопериране, който е създаден от Европейската агенция 
по отбрана.  

EUROPEAN DEFENCE FUND AND FINANCIAL TOOLBOX TO 
SUPORT FINANCING JOINT DEFENCE CAPABILITIES FOR 
EUROPEAN UNION  
Bisserka Boudinova

Abstract: European Global Strategy on external policy was presented in 2016. On this basis was launched Action 
Plan on European Defence. European Defence Fund (EDF) is an element of this plan and comprises of two financial 
windows.  More Europe in defence and security could be achieved with coordinated and joint investment by all 
member states in strategic defence capabilities, in order to overcome shortfalls of capabilities. 

In 2017 The staring phase of ”Research” window has been launched by implementation of Preparatory action 
for defence research. After reporting for achieved successful and good results will be created European defence 
research programme. The budget of this future programme will be 500 mln. Euro per year within next multiyear 
financial framework after 2020. 

Development of “Capabilities” window is at earlier stage. In 2017 European Commission presented Reglament 
for creating European programme for defence industry development. In the period 2019-2020 the programme 
will start with initial annual budget of 500 mln. Euro which will be provided by EU. Financial toolbox of EDF include 
financial structures that could address problems in area of financing concrete projects for capabilities building, 
including problems connected with synchronization of budgets and lack of financial funds in critical moments. One 
element of mentioned financial toolbox is Cooperation Financial Mechanism within the framework of the European 
Defense Agency.  

Key words: defense capabilities, financial mechanisms, financial toolbox, national budget principles, budget 
synchronization.
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Сигурността на европейските граждани е преди 
всичко европейска отговорност и давайки си 
сметка за това, държавите членки инвестират 

в отбраната. 28-те настоящи държави членки из-
разходват 1,34 % от своя Брутен вътрешен продукт 
(БВП) за отбрана, като е налице безспорна необ-
ходимост да се направи повече в това отношение. 
Очаква се в новата многогодишна финансова рам-
ка на Европейския съюз (ЕС) за периода 2021-2027 
г. разходите за отбрана да нараснат с 40% до 27,5 
милиарда евро1. Това представлява около 2% от об-
щия бюджет на ЕС, като за първи път ЕС представя 
седемгодишен бюджет на стойност 1,279 трилиона 
евро. Европейската комисия е предложила да се 
създаде общ отбранителен фонд на стойност 13 
милиарда евро, чрез който да се стимулират воен-
ните изследвания и да се финансира създаването 
на нови отбранителни способности. Разходите за 
външна политика се предвижда да бъдат увели-
чени с 25% до 120 милиарда евро, които ще бъдат 
предназначени за непосредствените съседи на ЕС. 

За да бъде готова да се справи с утрешните 
предизвикателства и да защити гражданите си, 
Европа трябва да разработи ключови технологии 
в критични области и стратегически способности, 
които да ѝ осигурят лидерска позиция в технологи-
ите. Като насърчава сътрудничеството, ЕС може да 
спомогне да бъдат увеличени максимално възвръ-
щаемостта и качеството на инвестициите на държа-
вите членки в отбраната.

Поради това в политическите насоки на предсе-
дателя на Европейската комисия (ЕК) отбранителната 
политика беше определена като една от приоритет-
ните области на действие. През 2016 г. Европейският 
съюз постави основите на една по-силна европейска 
отбранителна политика. Глобалната стратегия на ЕС 
по външна политика беше представена през 2016 г. 
Като част от широк пакет за отбраната в продължение 
на глобалната стратегия на ЕС в областта на сигур-
ността и отбраната Комисията прие Европейски план 
за действие в областта на отбраната2. Елемент от този 
план е Европейският фонд за отбрана с два финансови 
прозореца – прозорец „Научни изследвания“ и прозо-
рец „Способности“. Европейската комисия представи 
законодателно предложение за Регламент за създа-
ване на Европейска програма за развитие на отбрани-
телната индустрия. В периода 2019-2020г. програмата 
ще стартира пилотно с годишен бюджет от страна на 
ЕС в размер на 500 млн. евро. 

Финансовите инструменти на Европейския фонд 
за отбрана включват финансови структури, които мо-
гат да адресират проблемите, свързани с финансира-
нето на определени проекти за придобиване на спо-
собности, включително преодоляване на проблеми с 
несинхронизирани бюджети и недостиг на финанси-
ране в критични моменти. Един от тези финансови ин-
струменти е Финансовият механизъм за коопериране, 
който е създаден от Европейската агенция по отбрана.  

Европейски фонд за отбрана

Повече Европа в сигурността и отбраната може 
да се постигне с координирано и съвместно инвес-

тиране на всички страни-членки в стратегически 
отбранителни способности, с цел преодоляване на 
недостига от способности. Също така трябва да се 
инвестира по интелигентен начин, за да се избегне 
дублиране на усилията, да се постигне минимизи-
ране на  риска и да се реализира синергия между 
финанси и отбрана.

През 2016 г. в продължение на глобалната стра-
тегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната 
Европейската комисия прие Европейски план за 
действие в областта на отбраната. В плана са зало-
жени мерките, необходими за постигане на по-ак-
тивно европейско сътрудничество в областта на 
отбраната и за подкрепа на конкурентоспособнос-
тта на европейската отбранителна промишленост. 
В него се предлага да бъде създаден Европейски 
фонд за отбрана. Фондът следва да съдейства на 
държавите членки да превърнат сътрудничеството 
в норма и чрез него да разработват и придобиват 
ключови отбранителни способности от стратегиче-
ско значение. 

Европейският фонд за отбрана се предлага да 
има два компонента – финансови прозореца. През 
2017 г. беше поставено началото на пилотната фаза 
на прозорец „Изследвания“ чрез изпълнението на 
Подготвително действие за отбранителни изслед-
вания. При успех и добри постигнати резултати ще 
бъде създадена Европейка програма за отбрани-
телни изследвания с бюджет от 500 млн. евро го-
дишно за следващата многогодишна финансова 
рамка след 2020 г. На по-ранен етап е развитието на 
прозорец „Способности“. 

Защо е необходим Европейски фонд  
за отбрана?

 През последните години бяха предприети 
няколко инициативи, но за сектора на европейската 
отбранителна промишленост продължават да са ха-
рактерни недостатъчното ниво и качество на инвес-
тициите в разработването и доставянето на бъдещи 
способности. Държавите членки не си сътрудничат 
в достатъчна степен, като над 80 % от поръчките 
и повече от 90 % от дейностите в сферата на науч-
ните изследвания и технологиите се осъществяват 
на национално равнище. Степента на фрагменти-
раност продължава да бъде висока – различните 
оръжейни системи в Европа са 178 на брой, спрямо 
30 в Съединените щати. Слабата координация при 
планирането на отбраната води до неефикасно из-
разходване на парите на данъкоплатците, ненуж-
но дублиране и липса на оптимална способност за 
разгръщане на отбранителните сили. Равнището на 
разходите за отбрана в отделните държави членки 
е много различно. За да се стигне до общи отбра-
нителни способности, е нужна повече солидарност, 
включително чрез участието на бюджета на ЕС.

Действието на равнището на ЕС може в значи-
телна степен да подпомогне държавите членки при 
координираното планиране и съвместната разра-
ботка на бъдещи способности. От полза биха били 
следните стъпки: 

l Систематично идентифициране на приори-
тетите по отношение на европейските отбранител-
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ни способности с оглед на новото равнище на ам-
биция на ЕС в областта на сигурността и отбраната. 
Това ниво на амбиция се основава на глобалната 
стратегия на ЕС и е утвърдено от Европейския съ-
вет3. Ключовият документ на равнище ЕС ще бъде 
ревизираният текст на Плана за развитие на способ-
ностите, който предстои да бъде приет през 2018 г. 

l По-голяма прозрачност и политическа насо-
ка при планирането на националните способности. 
Координираният годишен преглед на отбраната 
(КГПО), който стартира с пробен цикъл през 2018 г. 
ще насърчи по-добрата координация между нацио-
налните процеси на отбранително планиране и за-
силеното европейско сътрудничество в областта на 
отбраната.

l Механизмите за съвместно финансиране, 
като предвидените в Европейския фонд за отбрана, 
следва да постигнат структурно преориентиране 
към повече сътрудничество в областта на отбраната.

Координацията на инвестиционните решения 
изисква общо дефиниране на нуждите и приорите-
тите от държавите членки. Някои от тези приорите-
ти вече са идентифицирани, например дистанцион-
но управляемите летателни системи (дронове), 
способности за зареждане във въздуха, сателитни 
комуникации и киберотбрана4. Тези приоритети 
бяха потвърдени от глобалната стратегия на ЕС, в 
която бяха набелязани допълнителни приоритетни 
области за развиване на способности, в които Евро-
па да инвестира и да насърчи съвместните разра-
ботки, включително: разузнавателни данни, наблю-
дение и разузнаване, автономен достъп до косми-
ческото пространство и постоянно наблюдение на 
Земята, както и морска сигурност. 

Засилената координация на инвестициите на 
държавите членки по време на целия промишлен 
цикъл е от решаващо значение, като се започне от 
научно-изследователската дейност и разработка-
та на прототипи и се стигне до придобиването на 
отбранителни способности. Тя ще допринесе за 
максимизиране на иновациите чрез постигане на 
по-голям мащаб, за намаляване на риска от дуб-
лиране, ще насърчи оперативната съвместимост 
на въоръжените сили и ще бъде стимул за по-го-
лямо стандартизиране на оборудването. Коорди-
нацията ще даде възможност и за споделяне на 
риска и разходите, както и за постигане на по-го-
ляма ефективност на националните разходи за 
отбрана. 

Ето защо Европейският фонд за отбрана има 
за цел да осигури нужните стимули на всеки етап 
от промишления цикъл. Основният критерий за не-
говия успех ще бъде значителното увеличаване на 
дела на съвместните проекти в областта на отбра-
ната от общите разходи за отбрана.5 Фондът тряб-
ва да спомогне за развиването на технологични 
умения и да предостави стимули за изграждане на 
интегрирани и конкурентоспособни трансгранични 
вериги на доставка. Възможното взаимно допълва-
не с използването за граждански цели и съответни-
те европейски граждански програми за подкрепа 
ще бъдат проучвани по време на целия цикъл на 
програмиране и изпълнение. 

Какво представлява Европейският фонд  
за отбрана?

Европейският фонд за отбрана се състои от 
два юридически самостоятелни, но допълващи се 
компонента или прозореца (Фиг. 1). И двата компо-
нента се изпълняват поетапно. Компонентите ще се 
координират от Координационен съвет, в който ще 
участват Еропейската Комисия, върховният пред-
ставител, държавите членки, Европейската агенция 
по отбрана (EAO), както и представители на сектора, 
когато е уместно. Подкрепата, предоставяна от бю-
джета на ЕС, ще бъде съобразена със съответната 
фаза на промишления цикъл.  

Различните програми и инструменти, разра-
ботвани в рамките на компонента „Способности“ и 
компонента „Научни изследвания“ ще бъдат отво-
рени за участието на бенефициенти от всички дър-
жави членки. От основна важност е всички фирми, 
независимо от техния мащаб и местоположение в 
ЕС, да могат да се възползват от наличните инстру-
менти. Тази отвореност ще бъде от особено голя-
ма полза за Малките и средни предприятия (МСП), 
които са двигателят на иновациите в Европа и от ре-
шаващо значение за веригите на доставка. 

През 2017 г. беше поставено началото на пи-
лотната фаза на компонент (прозорец) „Научни из-
следвания“ чрез изпълнението на Подготвително 
действие за отбранителни изследвания. Компонент 
„Научни изследвания“ вече започна да финансира 
съвместни научни изследвания на равнище ЕС в 
областта на иновативните продукти и технологии в 
областта на отбраната. 

Научните изследвания в областта на отбраната 
са от основно значение за разгръщането на бъде-
щите ключови способности и за преодоляване на 
технологичното изоставане, а оттам и за справяне 
с новопоявилите се и бъдещите заплахи за сигур-
ността в Европа. Комисията ще мобилизира финан-
сови средства на ЕС, за да извлече максимална пол-
за от националните програми за научни изследва-
ния в областта на отбраната и да ги допълни. Пър-
вите стъпки към бъдещата програма вече са пред-
приети със старта на пилотния проект и решението 
през 2017 г. за финансиране на подготвителното 
действие, чийто общ прогнозен бюджет възлиза на 
90 млн. евро за период от две години6. 

Подготвителното действие и пилотният про-
ект са първият случай, когато от бюджета на ЕС се 
подкрепят научните изследвания и технологиите в 
областта на отбраната. За 2017 г. беше договорен 
бюджет в размер на 25 млн. евро. Комисията пред-
ложи бюджет от 40 млн. евро за 2018 г. и 25 млн. 
евро за 2019 г. (общо 90 млн. евро). Действията ще 
бъдат идентифицирани в следните технологични 
клъстери: автономни платформи, C4ISR (командва-
не, управление, комуникации, компютри,  наблю-
дение и разузнаване), оръжия, защита на силите и 
войскови системи. Подготвителното действие ще 
бъде насочено към научно-изследователски техно-
логични области, които са от решаващо значение 
за постигането на напредък в разработването на 
ключови отбранителни системи. Ще се финансират 
също така стратегически технологични прогнози. 
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Проектите, които се финансират чрез подгот-
вителното действие и които могат да включват про-
екти, разработени в рамките на инициативата По-
стоянното структурирано сътрудничество в облас-
тта на отбраната (ПСС), са съобразени с приорите-
тите по отношение на отбранителните способности, 
по които държавите членки са постигнали съгласие 
в рамките на ЕС. EАО управлява от името на Комиси-
ята изпълнението на годишните работни програми 
по подготвителното действие в съответствие с по-
дписаното споразумение за делегиране.

При успех на компонент „Научни изследва-
ния“ и добри постигнати резултати ще бъде съз-
дадена Европейска Програма за отбранителни из-
следвания. Програмата ще се финансира изцяло 
от бюджета на ЕС чрез специална програма на ЕС 
по следващата многогодишна финансова рамка 
(МФР) след 2020 г. Прогнозният бюджет възлиза на 
около 500 млн. евро годишно. Предложението за 
тази програма за научни изследвания в областта 
на отбраната ще бъде внесено през 2018 г., така 
че на 1 януари 2021 г. програмата да може вече 
да бъде в действие. Бъдещата програма за науч-
ни изследвания в областта на отбраната ще има 
специално разработена структура на управление, 
която ще отразява спецификата на отбранителния 
сектор. Тя ще бъде разработена на базата на опита, 
натрупан в рамките на пилотния проект, подготви-
телното действие и структурите за управление на 
„Хоризонт 2020“.  

Компонент (прозорец) „Способности“, кой-
то има за цел да постигне референтната сума от 5 
млрд. евро годишно в средносрочен план, ще оказ-
ва подкрепа за съвместното разработване и придо-
биване на приоритетни отбранителни способности. 
Приоритетите по отношение на отбранителните 

способности, по които е постигнато съгласие от 
държавите членки в рамките на ЕС, ще бъдат спазе-
ни. Приносът за компонент „Способности“ ще бъде 
предимно от държавите членки, а бюджетът на ЕС 
ще насърчава сътрудничеството в областта на от-
браната, като намалява риска в по-ранните етапи 
на цикъла на промишлената разработка. 

Очаква се компонент „Способности“да има се-
риозно въздействие върху конкурентоспособнос-
тта на европейската отбранителна промишленост:

l Идентифицирането на стратегически при-
оритети по отношение на способностите, по-спе-
циално чрез плана за развитие на способностите в 
съчетание с многогодишната програма за финанси-
ране, следва да насърчи промишлеността да инвес-
тира в иновации.  

l Следва да улесни политическите решения за 
създаване на съвместни програми, да ускори изпъл-
нението им и да насърчи иновациите във европей-
ските вериги на доставка в областта на отбраната. 

l Следва да насърчи обединяването на тър-
сенето, което в крайна сметка ще доведе до съв-
местни начинания в промишлеността и до потенци-
ално консолидиране на сектора в Европа. 

l Следва да насърчи съвместното закупува-
не, което ще даде възможност на европейската от-
бранителна промишленост да постигне икономии 
от мащаба и така да засили глобалната си конкурен-
тоспособност.

Финансов инструментариум 
Ролята на бюджета на ЕС е ограничена, но Ко-

мисията може да окаже подкрепа на държавите 
членки да използват най-подходящите и иконо-
мични финансови схеми за съвместното придоби-
ване на отбранителни способности. Познанията 

Фиг. 1. Европейски фонд за отбрана
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и най-добрите практики относно възможните фи-
нансови схеми за изпълнение на съвместни про-
екти не се документират систематично и не се спо-
делят, така че да бъдат от полза за всички държави 
членки. Държавите членки имат голям опит в про-
веждането на национални обществени поръчки в 
сферата на отбраната, но липсват познания и ин-
струменти при съвместни проекти. Информацията 
и инструментите за оптимални финансови схеми 
не са събрани в единна база данни. Всеки проект 
за съвместна разработка и поръчка има свои спе-
цифични изисквания и характеристики и поради 
това не би било уместно да се прилага универса-
лен подход. Наред с това някои предизвикател-
ства, с които се сблъскват съвместните проекти, се 
повтарят и следователно би било полезно да съ-
ществува готов набор от инструменти и експертен 
капацитет за консултации по тяхното използване в 
контекста на конкретен проект. 

Комисията в сътрудничество с държавите 
членки е идентифицирала някои от най-често сре-
щаните предизвикателства и възможни финансови 
инструменти за преодоляването им: 

l Едно от първите предизвикателства е 
създаването на синергии и синхронизирането 
на бюджетните разходи: сътрудничеството меж-
ду държавите членки може да доведе до синер-
гии и икономии от мащаба, но тяхното създаване 
често е възпрепятствано от липсата на синхрон в 
планирането на бюджетния принос, което от своя 
страна води до закъснения при осигуряването на 
бюджетни ресурси за съвместните проекти. Един 
от начините да бъде преодоляно това предизви-
кателство е обединяването на националните ре-
сурси за финансирането на конкретни съвместни 
проекти, което ще осигури необходимата степен на 
бюджетна координация и синхронизация за дълъг 
период от време и няма да позволи да се стигне до 
липса на средства за дадена година. Пример за та-
кова обединяване на национални ресурси е Финан-
совият механизъм за сътрудничество на EDA, който 
е разгледан в третата част на настоящата статия.

l Друго предизвикателство е справедливото 
споделяне на риска и разходите: разходите по раз-
работката на способности могат  първоначално да 
бъдат „ограничени“ до малък брой участващи дър-
жави членки, въпреки факта, че впоследствие може 
да се стигне до полза за други държави (например, 
поръчка на готов продукт). Възможно е да се раз-
работят механизми, чрез които тези държави член-
ки да получават „компенсации“ чрез механизъм за 
възстановяване на разходите по разработката от 
други държави членки, които участват в закупува-
нето на способността. Тук се включва възможността 
за създаване на проектни финансови инструменти. 
Ако е необходимо, тези инструменти биха могли да 
се използват и за проектно издаване на капиталови 
инструменти (дълг или дялово участие), с цел да се 
постигне по-гъвкава структура и да се гарантира, че 
ресурсите са налични в пълен размер, тогава когато 
са необходими.

l Трето предизвикателство е избягването на 
финансовите ограничения във веригата на достав-

ка: разработката на способности се извършва от 
различни части на веригата на доставка в областта 
на отбраната – доставчиците на големите системи, 
които са основните изпълнители по договори, но 
също така малки и средни по размер фирми, които 
са подизпълнители. Достъпът на малките и средни 
предприятия до необходимото финансиране евен-
туално може да е затруднен. За преодоляването на 
тези трудности биха могли да се използват добре 
насочени финансови инструменти, например гаран-
ции, които да служат за обезпечение на заемите на 
подизпълнителите в сектора на отбраната. 

l И на последно място, чрез използването 
на алтернативни форми на структурата на крайна-
та собственост на способностите (напр. съвместна 
собственост или лизингови структури) може да се 
стигне до по-голямо оптимизиране и по-голяма до-
бавена стойност на сътрудничеството между дър-
жавите членки. 

Взети заедно, посочените финансови инстру-
менти ще бъдат част от финансовия инструмента-
риум на Европейския фонд за отбрана. Финансови-
ят инструментариум ще осигури различните видове 
схеми, които държавите членки могат да използват 
като отговор на предизвикателствата от финансова 
гледна точка пред съвместната разработка и поръч-
ка. Финансовият инструментариум, предназначен 
да се използва от държавите членки на доброволен 
принцип, ще осигури набор от стандартизирани, 
готови финансови инструменти, които държавите 
членки могат да прилагат гъвкаво, за да финанси-
рат съвместно проектите, които получават подкре-
па от бюджета на ЕС. В краткосрочна перспектива 
ще бъде сформиран ad hoc комитет с държавите 
членки, който да разработи готови, стандартизи-
рани инструменти, които ще позволят финансовият 
инструментариум да се прилага бързо там, където 
държавите членки решат да го използват.

Програма за промишлено развитие  
в областта на отбраната

Компонент „Способности“ ще бъде воден от 
държавите членки, техните потребности и ресурси. 
ЕС може да допълва националното финансиране и 
да предоставя стимули за започване на съвместни 
проекти за разработка. Разработено е предложение 
за регламент на Европейския парламент и Съвета на 
Еропейския съюз за създаване на Европейска програ-
ма за промишлено развитие в областта на отбраната 
(Програмата), което е важна стъпка в тази посока. В 
предложението се предвижда бюджет в размер на 
500 млн. евро за две години, от които 245 млн. евро 
за 2019 г. и  255 млн. евро за 2020 г. 

Програмата ще съфинансира част от разхо-
дите по разработката. Поради това предвидените 
средства в размер на 500 млн. евро по програмата 
биха могли да доведат до значителни общи инвес-
тиции в размер на 2,5 млрд. евро в рамките на две-
те години на етап разработка на съвместни отбра-
нителни способности. Програмата ще подкрепя 
промишлеността на етап разработка за съвместни 
инвестиции в авангардни продукти и технологии. 
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Тя би могла да подкрепя и интегрирпането на тър-
говски иновации в бъдещи проекти от сферата на 
отбраната, като изкуствен интелект, големи ин-
формационни масиви, киберотбрана, роботика и 
компютърна свръхмощност. 

Съвместните проекти, разработени в рамките 
на програмата, ще трябва да допринасят за реа-
лизиране на интересите на ЕС в сферата на сигур-
ността и отбраната, като спазват приоритетите по 
отношение на способностите, договорени от дър-
жавите членки на равнище ЕС (в рамките на плана 
за развитие на способностите). Трябва да се отчитат 
и европейското регионално и многостранно сътруд-
ничество, съответстващо на стратегическите прио-
ритети на ЕС. Проектите следва да спомогнат да се 
реализира нивото на амбиция в сферата на сигур-
ността и отбраната, залегнало в Глобалната страте-
гия за външната политика и политика на сигурност 
на ЕС по отношение на управлението на кризисни 
ситуации и защитата на Европа. 

Програмата ще допълва компонент „Научни 
изследвания“ на Европейския фонд за отбрана, като 
въз основа на общи технически изисквания оказва 
подкрепа на дейности след етапа на научните из-
следвания. Тя ще подпомогне промишлеността в 
започването на съвместни програми за разработки 
или в актуализирането на съществуващи програми 
в подкрепа на определянето на общи технически 
изисквания, проучвания за осъществимост и разра-
ботката на прототипи и тяхното изпитване. Тя може 
да се използва, за да подкрепя иновативните МСП и 
да способства за тяхното включване в европейски-
те вериги на доставки. Следва също така да намали 
фрагментирането, което може да пречи на иконо-
миите от мащаба и трансграничното използване. 
Финансовата подкрепа може по-специално да бъде 
под формата на безвъзмездни средства или на фи-
нансови инструменти. 

Първоначално ще бъдат обхванати 2019 и 
2020 г. Допустими ще бъдат само проектите, в кои-
то участват минимум три фирми от поне две дър-
жави членки. Съвместните проекти могат да се 
управляват от ръководител на проекта, избран от 
съфинансиращите го държави членки. Програмата 
ще включва различни видове проекти. Ползи от нея 
следва да извлекат както големите фирми, така и 
МСП в сектора на отбраната, тъй като програмата е 
отворена за всички видове предприятия и за всич-
ки държави членки. Така ще се насърчи трансгра-
ничното сътрудничество между предприятията и 
ще бъде даден принос за конкурентоспособността 
на сектора на отбранителната промишленост като 
цяло. Поради тази причина част от общия бюджет 
ще бъде в полза на проекти, даващи възможност за 
трансграничното участие на МСП.

В рамките на следващата МФР ще бъде разра-
ботена по-голяма програма, като в нея ще бъде взет 
предвид първоначално натрупаният опит. Бъдеща-
та програма може да допуска до участие по-широк 
кръг проекти от сегашната, която е ограничена по 
своя обхват и продължителност. 

По отношение на управлението, Комисията ще 
отговаря за цялостното изпълнение на програмата. 

EАО ще има ключова роля в набелязването на при-
оритетите по отношение на способностите, както 
и при хармонизирането на техническите изисква-
ния. Тя ще участва като наблюдател в програмния 
комитет, съставен от представители на държавите 
членки, както и в консултативната група, съставе-
на от представители на промишлеността и от дру-
ги експерти от сектора на отбраната. Освен това в 
програмата и в работата на програмния комитет в 
съответствие с приложимите правила ще участва 
Европейската служба за външно действие (ЕСВД). 
Програмният комитет ще предоставя на Комисия-
та становище по годишната работна програма и по 
отпускането на финансиране за избрани съвместни 
действия. 

Програмата гарантира постигането на синер-
гии със стълб „способности“ на ПСС. ПСС е един от 
основните инструменти в Договора за постигане на 
нивото на амбиция на ЕС в сферата на сигурността и 
отбраната, за повишаване на оперативните способ-
ности на ЕС и за по-голямата ефективност при раз-
работката на отбранителни способности. Проекти-
те, разработени в контекста на ПСС, ще гарантират 
по-добро сътрудничество между предприятията в 
отделните държави членки на постоянна основа и 
пряко ще допринесат за постигането на целите на 
програмата, в която е предвиден по-голям процент 
на финансиране за такива проекти. 

Тъй като програмата е насочена към по-широк 
кръг проекти, участието в ПСС няма да бъде пред-
варително условие за получаване на подкрепа по 
програмата. Други проекти, допринасящи за разра-
ботването на общо договорени приоритети по от-
ношение на способностите, включително проекти, 
изпълнявани в рамките на EАО или основаващи се 
на регионално сътрудничество в съответствие с ин-
тересите на ЕС в сферата на сигурността и отбрана-
та, също могат да бъдат кандидати за подкрепа. 

Финансов  механизъм за коопериране

Направляващият борд на ниво министри на 
отбраната на страните-членки на ЕС (Направлява-
щия борд) беше поставил задачи на ЕАО да започ-
не работа по създаването на Финансов  механизъм 
за коопериране (CFM), чрез който да се създаде 
фонд за стимулиране на сътрудничеството в Ев-
ропейския съюз и да представи препоръки на На-
правляващия борд през пролетта на 2017 г. Финан-
совият и правен пакет на CFM бяха подготвени и 
одобрени от Направляващия борд на ниво минист-
ри на отбраната през май 2017 г. Беше разработен 
проект на Програмно споразумение за създаване 
на Програма от категория А „Финансов механизъм 
за коопериране“ (Програма CFM). Беше създаден 
Борд за управление на Програмата CFM, на засе-
данията на който се обсъжда Програмното спора-
зумение на Програма CFM.

CFM няма да функционира в изолация, а ще се 
използва процедурата на ЕАО за научно-изследо-
вателски проекти. Предстои да се оцени връзката 
на CFM с прозорец „Способности“ на Европейския 
план за действие в областта на отбраната, тъй като 
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все още няма ясна визия как ще изглежда този про-
зорец. Идентифицирани са три предизвикателства 
пред CFM: използването и достъпа до бюджетните 
ресурси, възстановяването на разходите, изборът 
на проекти, които да бъдат финансирани. По отно-
шение на инициативата на Европейската комисия 
за създаване на Европейски фонд за отбрана и раз-
работвания от ЕАО Финансов механизъм за коопе-
риране представители на ЕАО считат, че има перс-
пектива тези две инициативи да са свързани – те не 
са идентични, но се допълват. 

Концепция и статус на CFM
Вътрешните анализи на ЕАО относно времен-

ни проекти/програми от категория В показват, че 
ключовите фактори, които блокират сътрудничест-
вото са свързани с липсата на синхронизация на на-
личните бюджетни средства. Временните проекти/
програми от категория В са широко използвани от 
държавите членки, като стартиралите проекти от 
този тип от началото на работата на Агенцията са 
на стойност 700 млн. евро. Процедурата за стар-
тиране на проекти изисква процес на формално 
одобрение от Направляващия борд, но няма срок 
за приключване на преговорите и подготвителна-
та фаза може да отнеме няколко години. Факторът, 
най-често причиняващ отлагане при преговорите е 
наличността на бюджета, който е предвиден до оп-
ределен период от време и е предназначен за спе-
цифична цел. Отлагането в преговорите за проект/
програма след този период може да попречи ефек-
тивно на участието на съответната страна в проек-
та/програмата. 

Липсата на синхронизация по отношение на 
наличността на бюджета е била причина в мина-
лото много проекти да се провалят и да бъдат про-
пуснати възможности за сътрудничество. В резул-
тат планираните финансови средства се връщат в 
националния бюджет за други цели, ресурсите не 
се използват оптимално, плащат се допълнителни 
разходи, губи се време и експертиза. Следователно 
CFM може да подпомогне преодоляването на посо-
чените предизвикателства като подкрепи стартира-
нето на проекти в ЕАО. 

CFM трябва да отговаря на следните принци-
пи:

l Да стимулира сътрудничеството като реши 
проблемите с липсата на бюджетна синхронизация, 
както и да увеличи наличността на общи ресурси за 
поддръжка на програмите на сътрудничество.

l CFM следва да осигури съответствие със 
законовата рамка на ЕС и законите на национално 
ниво.

l CFM е в съответствие с принципите на бю-
джетиране, заложени в националното законода-
телство, по-конкретно с принципите на годишна 
база на бюджетите и бюджетната спецификация. 

l Обхватът на CFM е да поддържа проекти и 
програми за сътрудничество, произтичащи от функ-
циите и задачите на ЕАО;

l  CFM е основан на системата на подлежа-
щите на връщане аванси и отложени плащания, уп-
равлявана от ЕАО;

l CFM следва да осигури на държавите член-
ки да упражняват пълен контрол върху техните ре-
сурси и върху използването на CFM.

l CFM е доброволен, опростен и прозрачен 
механизъм;

l CFM е инструмент, който е на разположение 
на страните членки и би могъл да предостави въз-
можности на страните да използват допълнителни 
ресурси (чрез искане за финансова подкрепа когато 
липсва бюджетна синхронизация).

Ключови параметри, управление  
и функциониране на CFM

В резултат на работата на неформалната ра-
ботна група през 2016 г. са разработени основните 
дефиниции по отношение на ключовите параметри, 
управление и функциониране на CFM.

Целта на Програмата CFM е да поддържа съ-
трудничеството между страните членки и да оси-
гури ресурси за програмите за сътрудничество 
относно специфични проекти в областта на отбра-
ната. Това е финансов механизъм, който трябва да 
осигури поддръжка в случаите когато липсата на 
синхронизация на отбранителните бюджети пречи 
на стартирането на нови програми или проекти на 
сътрудничество, свързани със закупуване на въоръ-
жение и разработване на нови способности или из-
следвания. CFM може да се използва да се поддър-
жат страни членки в случаи на спешни оперативни 
и други нужди или да се обезпечи сигурността на 
доставките.

l Функциониране. Предполага се, че CFM ще 
има две нива.

На първото ниво (CFM) държавите членки ще 
осигуряват техните приноси, които ще са депозира-
ни в създадени за целта банкови сметки. Тези бан-
кови сметки ще бъдат управлявани от ЕАО, но под 
пълния контрол на всяка държава членка. На второ-
то ниво („CFM инструмент за инвестиции“) държа-
вите членки биха се съгласили на базата на вземане 
на суверенни решения да отговорят благосклонно 
на искането за финансова подкрепа на други дър-
жави, с цел да улеснят тяхното участие в проект или 
програма на сътрудничество. Условията, свързани 
с тази финансова подкрепа ще бъдат съгласувани 
между тези държави под формата на специфичен 
правен инструмент. Финансовата подкрепа може 
да има формата на трансфер на средства към дър-
жава членка, които подлежат на връщане, грант или 
гаранция за достъп до частно финансиране. 

l Правна рамка. CFM може да има формата 
на временна програма от Категория А/Б, съгласно 
Чл. 19/20 от решението на Съвета на ЕС за създава-
нето на ЕАО.

l Обхват на CFM. CFM не би могъл да се въз-
приема като общ фонд, а като програма със спе-
цифична цел, която поддържа отбранителното 
сътрудничество. CFM може да стартира конкретен 
проект/програма, свързан с областта на научните 
изследвания или със способностите. Обхватът на 
CFM трябва да позволява на държавите членки да 
използват механизма когато се налага да решават 
проблеми с бюджетната синхронизация: при съв-
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местно придобиване, съвместни програми за раз-
витие, програми за сътрудничество в областта на 
научните изследвания. 

l Конституиране на капитала. В Ангажимен-
тите на Програмата ще бъдат дефинирани първо-
началните вноски, за да бъде създадена Програма 
от Категория А/Б. Вноските ще бъдат определени 
на доброволен принцип за всяка държава членка, 
имаща интерес да участва в Програмата. 

l Участници. Програмата ще бъде отворена 
за всички държави членки, участващи в ЕАО, както 
и за трети страни, с които ЕАО има подписани адми-
нистративни ангажименти. 

l Управление. Управлението ще бъде оси-
гурено от орган за вземане на решения – Борд за 
управление на CFM, съставен от представители на 
страните, участващи в CFM. ЕАО ще играе ролята на 
администратор и ще улеснява преодоляването на 
разликата между недостига и наличността на бю-
джетни средства. 

Национални бюджети
ЕАО е изготвила доклад, съдържащ анализ 

на законодателната рамка на бюджетите на дър-
жавите членки. В доклада са анализирани принци-
пите на планиране и изпълнение на националните 
бюджети, спецификацията на бюджета и едного-
дишния период на изпълнение на бюджета, както 
и потенциалните препятствия, които те могат да 
представляват за създаването на CFM. На базата 
на анализа и резултатите от доклада са направе-
ни заключения, че няма идентифицирани пречки 
за създаването на CFM, който може да бъде кон-
струиран така, че да съответства на принципите на 
националните бюджети. 

По отношение на бюджетната спецификация, 
държавите членки могат да участват в CFM като раз-
пределението на ресурсите се базира на първона-
чалното решение за участие. По отношение на ед-
ногодишния период на изпълнение на бюджета на-
ционалните бюджети се прилагат когато се появят 
национални разходи. Тези бюджетни ресурси биха 
могли да не се използват от  CFM през бюджетната 
година – ангажимент, който е поет през 2017 г. може 
да се финансира и да се инвестира през 2018 г. 

В CFM ще участва и Европейската инвестицион-
на банка (ЕИБ), като през февруари 2018 г. е подпи-
сан  Меморандум за разбирателство (МOU) между 
ЕАО и ЕИБ. Той определя рамката на сътрудничест-
во между двете организации, позволявайки да има 
обмен на експертиза. МOU предвижда няколко об-
ласти на сътрудничество, включително политиче-
ски диалог на високо равнище за идентифициране 
на проекти за научни изследвания и изграждане 
на способности, които да бъдат финансирани. На 

заседания на Борда за управление на Програмата 
CFM беше представена работата на ЕИБ в подкрепа 
на дейността на ЕС в областта на сигурността и от-
браната, бяха представени финансовите условия на 
банката (като потенциална нулева цена на финан-
сиране, минимум тригодишни заеми, независими 
заеми на страните-членки). Има две алтернативи 
(опции), за да се осъществи подкрепата на банка-
та: първата е създаване на Средство със специал-
на цел (SPV) – с участието на страните-членки като 
акционери и втората е определяне на Рамково 
споразумение между ЕИБ, ЕАО и страните-членки. 
И в двата случая ЕАО ще действа като управляващ 
орган и подпомагащ агент, ще преглежда проекти-
те за ЕИБ и ще създаде механизъм за валидиране 
на проектите. С цел да се финализира Програмното 
споразумение за създаване на Програма CFM, стра-
ните членки следва да формират своята позиция по 
отношение на предпочитания метод за канализи-
ране на средствата от ЕИБ  към държавите-членки 
чрез CFM. ЕАО изрази предпочитание към втората 
опция, с цел улесняване на процеса на прилагане на 
Програмата CFM и поради факта, че считат първата 
опция за много сложна.

ЕАО предложи Програмата CFM да се структу-
рира в два отделни прозореца. Първият прозорец 
е междуправителствен прозорец, чрез който стра-
ните могат да управляват своя принос в проекти/ 
програми на ЕАО. Чрез CFM се създава рамка за 
подкрепа между страните-членки на доброволен 
принцип като се използва подходът за възстановя-
ване на предоставените аванси. Във втория прозо-
рец EIB разработва подходи за принос към CFM, за 
да подкрепя проекти в съответствие с Европейската 
инициатива за сигурност, одобренa от Борда на уп-
равителите на EIB през м. декември 2017 г. В този 
прозорец EIB ще бъде единствен заемодател. ЕАО 
ще поддържа банката като управлява информаци-
ята за проектите и улеснява представянето на иска-
нията на страните-членки. 

Може да се направи изводът, че CFM е напълно 
доброволен финансов инструмент. Страните член-
ки решават дали искат да участват в механизма, 
дали искат да имат принос, като няма обвързващи 
и задължителни вноски, а страните са свободни да 
решат с какви вноски ще участват. CFM ще увеличи 
навременната наличност на бюджетите, поддържа-
нето на разполагаеми финансови ресурси за целите 
на сътрудничеството, като по този начин подпомага 
оптимизацията и управлението на паричните по-
тоци. Предстои да се прецизира каква е взаимо-
действието и връзката между Програмата CFM и 
финансовите инструменти на Европейския фонд за 
отбрана като ще се споделя експертиза и ще се из-
бягва всяко дублиране. 

1  https://www.actualno.com/, 03.05.2018 г.
2 COM(2016) 950. 
3 Заключения на Европейския съвет от 15 декември 2016 г. и заключения на Съвета от 14 ноември 2016 г. относно из-

пълнението на Глобалната стратегия на ЕС в областта на сигурността и отбраната.
4 Вж. заключенията на Европейския съвет от 20 декември 2013 г.
5 В момента делът на европейските поръчки за отбранително оборудване, които се изпълняват по съвместни проекти, 

е около 22,1 %. 90 % от тези съвместни проекти са европейски и се равняват на инвестиция от 5,1 млрд. евро.
6 C(2017) 2262.
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Използване на  безпилотни летателни 
апарати в борбата с тероризма

Симеон Димитров, Стефан Билидеров

Резюме: Светът се променя, променят се заплахите в него. Една от най- непредвидимите заплахи е 
тероризма. Необходимо е човечеството да си даде обяснение, какво точно е тероризма, доколко заплахата 
от тероризъм е реална и как да му се противодейства. Възможно ли е появилите се нови по-съвършени тех-
нологии да бъдат противопоставени на тази заплаха? Една такава нова технология за борба с тероризма, това 
са безпилотните летателни апарати. Настоящия доклад разглежда приложението на тези апарати в борбата 
с тероризма.

Ключови думи: тероризъм, противодействие, безпилотни летателни апарати

Abstract: The world is changing, the threats in it are also changing. One of the most unpredictable threats is 
terrorism. The mankind needs to give an explanation of what terrorism is, how much the threat of terrorism is and 
how to counteract it. Is it possible that appeared newer advanced technologies are opposed to this threat? One such 
new technology to combat terrorism, these are unmanned aircrafts. This report looks at the use of these vechicles in 
the fight against terrorism.

Key words: terrorism, counteraction, unmanned aerial vehicles

Понятието „тероризъм“ за първи път е описано 
през 1789 по време на Френската революция, 
като думата е възприета за средство, с което 

да се въдвори ред1.
В съвременния свят, формулиране на понятие-

то „тероризъм“ е правено от Директора на Лондон-
ския институт по изучаване на конфликтите, Дър-
жавния департамент на САЩ, както и са давани де-
финиции на различни форуми (например: Участие-
то на Българската Армия в операции по поддържа-
не на мира (ОМП) и борба с тероризма)1. Въпреки 
това, днес няма единна формулировка и обяснение 
на тероризма, която да се възприема единодушно. 
Заключението е, че тероризмът е сложно и опасно 
явление с насилствен характер и има политическа, 
религиозна и социална насоченост.

В своята книга ,,Тероризмът абстракции и ре-
алности’’ Петър Маринов разглежда теориите за 
възникването на тероризма, като ги разделя в след-
ните групи2 :

1. Социално- икономическа теория;
2. Политико- социалната теория;
3. Етническа теория;
4. Религиозната теория;
5. Военна теория.
От всичко казано до тук се оказва, че в борбата 

срещу това опасно явление не може да не се отчи-
тат всички фактори и теории за неговото възник-
ване. Подходящо средство за борба с тероризма 

се оказват безпилотните летателни апарати (БЛА), 
защото покриват всички възможни аспекти на това 
понятие.

Класификация на БЛА

Подредбата на БЛА е показана на таблицата с 
класификацията на НАТО за безпилотни летателни 
системи (БЛС), като в графата за клас са посочени 
максималното общо излетно тегло, в графата висо-
чина е посочена максималната крейсерска скорост 
и радиуса на използване на летателните апарати.3

Необходимо е да се направи разлика между 
БЛА и БЛС, защото БЛА е елемент на БЛС (фиг.1). 
Структурно БЛС е организирана в:3

- летателни апарати и средства за изстрелване;
- наземни станции със средства за приземя-

ване.
БЛС са способни да изпълняват и широка гама 

от задачи по трите основни мисии на Въоръжени-
те сили на РБ, като пряко в борбата с тероризма е 
използването им по мисия ,,Подкрепа на междуна-
родния мир и сигурност“.3

-участие в борбата с тероризма, нелегалния 
трафик на оръжия и средства за масово унищо-
жение3.

При борбата с тероризма БЛА се разделят в 
три направления:

1) Разузнавателни БЛА;
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2) Ударни БЛА.
3) Импровизирани БЛА 
Със своите предимства и широко разпростра-

нение БЛА се превръщат в едно от най- ефективните 
средства за борба с тероризма, именно тази тяхна 
разпространеност и достъпност ги прави също много 
предпочитан метод от страна на терористичните гру-
пировки за осъществяване на терористични актове, 
като нападението над Руските бази в Сирия „Хмей-
мим“ и „Тартус“ извършено с импровизирани БЛА.

Световният опит за използването  
на БЛА в борбата с тероризма

Използването на БЛА е предпочитан метод в 
борбата срещу тероризма (точни удари по- опре-
делени цели). БЛА добиват значимост, като военно 
средство за борба с тероризма (справяне с лидери и 
високопоставени хора в терористичните организа-
ции) през 2001 г., когато разузнавателен БЛА засича 
местонахождението на Осама бин Ладен в плани-
ните на Афганистан, поради невъзможност той да 

бъде ликвидиран директно от въздуха, при което 
успява да се измъкне. През 2011 г. разузнавателен 
БЛА локализира Осама бин Ладен в Пакистан и в 
операция на Seal Team Six бива ликвидиран.7

Световният опит показва все по- широко нала-
гаща се тенденция за използване на БЛА, не само 
като средство за борба с тероризма, а също така и 
за заменяне на бойната авиация и дейности по ох-
рана на държавни граници. През 2009 г., министъ-
ра на отбраната на САЩ заявява, че F-35 ще бъде 
последен пилотируем самолет от този тип ударни 
самолети.8

Отчитайки теориите за възникване на терори-
зма и неговата природа, използването на БЛА цел 
ликвидиране на терористични  заплахи води след 
себе си и вълна на радикализация сред население-
то, което е предпоставка за създаване на терористи, 
повече отколкото да ги намалява. Това е твърдение-
то в изследване от 2006 г.4 на експерти в областта на 
тероризма от администрацията на президента Дж. 
Буш по повод инвазията в Ирак.

Убиването на невинни чрез удари с БЛА е един 
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от двигателите за нарастващото влияние на терори-
зма и радикализация на населението в засегнатите 
райони4.  Проблемът се задълбочава и от действи-
ята на президента Обама по отношение на използ-
ването на БЛА, за така наречени „целеви убийства“, 
насочени към хора, за които има съмнение или от-
говарят на профила за терорист. Това е довело до 
драстичен ръст на ударите с БЛА - 542 удара, което 
се явява близо петкратно увеличение на ударите 
разрешени от неговия предшественик Дж. Буш. От 
своето встъпване президент Д. Тръмп е увеличил с 
432% ударите с БЛА, които са извършени предимно 
по цели срещу Ислямска Държава в Сирия и Ирак.5 
Съотношението на цивилни жертви към ликвидира-
ните терористи в тези атаки е 28:1, според официал-
но обявените данни, като тази бройка би могла да е 
още по- голяма.6

История, развитие и предимства  
на БЛА

Като средство за борба с тероризма БЛС от 
2001 г., предимно за видеонаблюдение, разузна-
ване, нанасяне на въздушни удари, поддръжка на 
сухопътни формирования в операции, като използ-
ването им допринася за намаляването на загуби на 
техника и летателен състав.

Причините за налагане на БЛА в борбата срещу 
тероризма са техните оновни предимства пред до-
сегашните пилотируеми въздухоплавателни сред-
ства, като:

- Способността им да се използват в райони с 
липсваща или слабо развита летищна инфраструк-
тура.

- Възможността да бъдат използвани в трудно 
или недостъпни райони за сухопътна техника, как-
то и да покриват големи територии от земната или 
морска повърхност за наблюдение.

- Липсата на летателен състав (екипаж), на-
малени тегло и размери и значително по- ниската 
им цена в сравнение с пилотираните летателни 
апарати, като сравнение ако се съпоставят F/A- 18 
Hornet (с цена 29-57 мил. щ.д. в сравнение)11 и MQ-1 
Predator (цена 4 мил. щ.д)12 или да се даде пример 
с F-22 Raptor (цена 139,7 мил. щ. д)13 и MQ- 9 Reaper 
(цена 16,9 мил.щ.д).14

- Оперативна съвместимост.
Водещи страни в разработването на такива 

апарати са САЩ, Китай, Русия, Франция, Германия, 
Великобритания, Иран, Израел.

САЩ са доминиращи в производството и про-
дажбата на военни БЛА, като за 2017 г. техния паза-
рен дял е близо 60%. Най-разпространени са RQ- 1 
,,Predator’’, наследен от по-новото поколение БЛА 
MQ-9,,Reaper‘‘, Global Hawk, 8 за 2014 г. САЩ е бил 
оператор на 9000 БЛА и са изнесли близо 24 % от 
своите БЛА.10

Израел също е един от големите производи-
тели и експлоататори на БЛА в света, като износа 
на БЛА за 2014 г. е близо 60%, техни разработки са 
апаратите на компаниите Edit и IAI. Израел се съсре-
доточава в производството на малки БЛА за наблю-
дение.10

Германия разработва собствени БЛА, като 
приет на въоръжение е ,,Barracuda’’ смятан за ана-
логичен по способности на RQ-1 ,,Predator’’.8

Руска Федерация (РФ) Притежава голям 
брой БЛА, но изостава в разработването и про-
изводството на нови. Русия има амбиция да 
произведе 2000 БЛА от различни групи до 2025 
г. Руската Федерация притежава БЛА ,,Стрекоза”, 
„Груша”, „Элерон-10” (системи с близък радиус на 
действие) и разработва БЛА тип вертолет. Осно-
вен проблем пред руските конструктури се явява 
недостига или липсата на компоненти и техноло-
гии за тяхното производство.8

Китай (КНР) успешно разработва БЛА пред-
ставяйки своя свръхзвуков ,,Анцзян‘‘ през 2005 г., 
също така успешно представя аналог на страте-
гическия ,,Global Hawk‘‘. КНР успешно разработва 
аналози на други БЛА от всички типове- изтреби-
тел, разузнавателни, БЛА предназначени за ра-
диоелектронна борба. Представители на китайски 
БЛА са ,,Илонг’’ и ,,СН-3’’.8

Франция съвместно с Великобритани разра-
ботват Англо-Френски проекти за създаване на БЛА 
с възможност да водят бойни действия и БЛА с го-
ляма продължителност на действие. Франция раз-
работва аналог на Х-47В под името ,,nEUROn‘‘.8

Великобритания заедно с Индия се явяват 
едни от най-големите вносители на БЛА в света, 
като пазарния дял на Обединеното кралство е бли-
зо 34%, а на Индия малко над 13%.9

Иран започва разработванeто на БЛА след 
пленяването на Американски БЛA ,,Sky Eagle‘‘ през 
2011 г., като в момента притежава различни типове 
собствени БЛА.

България от 2014 г. притежава БЛА QR-11 Raven, 
който е в състава на 61-ва Стрямска механизирана 
бригада – Карлово. Апаратът служи за разузнаване. 
България е разработвала собствени БЛА с компания 
разработчик Армстехно ООД.9

В съвременния свят, с все по- избледняваща 
граница между външна и вътрешна сигурност, чрез 
използването само на въоръжените сили и разуз-
наването е недостатъчно и е невъзможно да се за-
щити населението използвайки само отбранителни 
средства, затова за успешна борба срещу терори-
зма е необходимо да се използват съвместно въ-
оръжени сили, разузнавателни служби, специални 
подразделения за провеждане на операции против 
терористични действия, като Българският ,,специа-
лизиран отряд за борба с тероризма‘‘  ,,СБОТ‘‘.1

БЛА като елемент от БЛС със своите прецизни 
боеприпаси,  високотехнологична апаратура за на-
блюдение, разузнаване и въздушни удари е необ-
ходимо да бъде в състава на въоръжените сили за 
борба срещу международния тероризъм, на разуз-
навателните служби с цел използването им за съ-
биране на разузнавателна информация, както и на 
дирекциите за граничен контрол за наблюдение на 
държавната граница.

В зоните на неспирни военни действия се съз-
дават предпоставки за масирани бежански потоци, 
заедно с които се придвижват членове на терорис-
тични групи, което поставя предизвикателства и 
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трудности пред сигурността и отбраната на всяка 
една страна.

Изводи и резултати

Отчитайки способностите на БЛА, световния 
опит и последици от тяхното използване се правят 
следните изводи:

l БЛА са военно средство за борба с терори-
зма с голямо налагащо се влияние и приложение 
във всички структури на сигурността и отбраната 
и все по-голяма налагаща се тенденция за тяхно-
то приемане на въоръжение в отделните армии по 
света. Успешно се налага тенденцията за използва-
не на БЛА не само като средство за борба с терори-
зма, но и като средство за отбрана.

l Активно се развиват сегашни и разработват 

нови технологии в сферата на безпилотната авиация, 
военната и авиационната индустрия и отбраната.

l Увеличаването присъствието и действията 
на БЛА в зони на не стихващи действия на терорис-
тични групировки позволява намаляването на воен-
ните контингенти и военнослужещите в тези зони, 
ограничавайки жертвите и финансовите загуби в 
тези конфликти.

l Прекомерната употреба на БЛА (във вид на 
удари) без или малка разузнавателна информация 
по цели в градски райони води до ръст на цивил-
ните жертви, вълна на радикализация на групи от 
населението водещо до още по- силното влияние и 
действия на терористичните групи.

l В последните години от употребата на БЛА 
се наблюдава генериране на повече несигурност 
отколкото сигурност.
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Някои насоки за усъвършенстване 
на Система за защита на морския 

суверенитет на Република България
Стоян Иванов

Резюме: Докладът разглежда системата за морския суверенитет и представя, някой насоки за нейното 
усъвършенстване. 

Ключови думи: суверенитет, морски суверенитет, усъвършенстване.

Abstract: The report looks at the system of maritime sovereignty and present some guidelines for improvement.
Key words: Sovereignty, maritime sovereignty, improvement.

Системата за защита на морския суверенитет 
на Република България, е част от Системата за 
защита на националната сигурност и от своя 

страна е сложна система с много подсистеми. В 
осигуряването на морския суверенитет на Репу-
блика България влизат редица институции и орга-
низации, като основните морски институции от тях, 
които по силата на законите и националната тради-
ция заемат централно място в система за защита на 
морския суверенитет и са свързани пряко с реали-
зирането на нейните функции – за условията на на-
шата страна са Министерството на отбраната (МО), 
с приоритетна роля на ВМС, Министерството на въ-
трешните работи (МВР), вчастност Главна дирекция 
„Гранична полиция“ (ГДГП) и Министерството на 
транспорта (МТ) – Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ (ИАМА) и Държавно предприя-
тие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ), които 
трябва да имат субординация, координация и взаи-
модействие по между си. Дейностите по осигурява-
не на морския суверенитет на Република България 
са разпределени между отделни йерархични под-
системи по такъв начин, че всяка подсистема да га-
рантира сигурносттна на държавата в своята сфера 
на отговорност. В тази връзка, трябва да се направят 
някой нови насоки за усъвършенстване на система-
та за защита на морския суверенитет на Република 
България. 

За нуждите на докладът са разгледани основ-
ните подсистеми от сложната Системата за защита 
на морския суверенитет, разгледани през теоре-
тични подходи. Направен е анализ на съществува-
щата Система за защита на морския суверенитет, 
като за целта на анализа са използвани теорията 
на управлението, системния подход, теорията на 

системите, теория на организацията и администра-
тивна теория, като на базата на разгледаните тео-
ритични подходи, относно изграждане, управление 
и функциониране на системата морски суверенитет 
на Република България и съществуващата към на-
стоящия момент система за национална сигурност 
(вчастност системата за морски суверенитет) ще 
разгледаме няколко основни проблема, които мо-
гат да бъдат дефинирани от гледна точка на разми-
наването между теория и практика. 

На първо място в теорията на управлението 
и възприетата в нея концепция за рационализира-
не на процеса управление на системата за нацио-
нална сигурност чрез координиране, интегриране 
и контролиране са залегнали следните принципи: 
взаимодействие между ръководните структури на 
подсистемите на системата за морския суверени-
тет, както установяване на тясно сътрудничество 
между тях. 

На практика тук забелязваме съществено от-
клонение от теорията вследтвие на недостатъч-
но взаимодействие между ВМС, ГДГП и ИАМА. 
За този проблем изхождаме от факта, че между 
трите структури няма разработени планове за ко-
ординиране на дейностите между тях, изразени в 
провеждането на съвместни учения и тренировки. 
Като цяло всяка подсистема от системата за мор-
ски суверенитет има разработени свои оператив-
ни планове, но те не са достигнали необходимото 
ниво на интегритет по между си. 

Решението на този проблем е в приложение-
то на административната теория, като е разгледан 
един оптимален вариант на координиране на дей-
ностите между подсистемите. В този вариант за да 
се реагира своевременно на динамичния харак-
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тер на предизвикателствата, на непрекъснато въз-
никващи бедствия, кризи и извънредни ситуации, 
като превантивна мярка на заседание на Съвета по 
сигурността при Министерски съвет да се възложи 
за изпълнение на трите подсистеми, разработване 
на единен план за действия при кризи от военен и 
невоенен характер. Като в същността на този план 
е необходимо да залегне изискването формули-
рано в друг принцип на теория на управлението, а 
именно, че не трябва да се допуска повтаряне на 
функции чрез максимално рационализиране на 
дейностите и разпределението им по време и по-
следователност. 

На второ място в системния подход на из-
следване на системата за морски суверенитет са 
определени подсистемите й ВМС, ГДГП и ИАМА 
и са определени вертикалните и хоризонтални-
те връзки в организацията. Съгласно този подход 
и концепцията в теория на управлението относно 
интегрираността на подсистемите важно значение 
има потока на информация и обратната връзка по 
хоризонтала и вертикала.

На практика към момента между отделните 
подсистеми тази интегрираност е сведена до ми-
нимум, което произтича от факта, че всяка от тях 
е изградила своя система за физическа сигурност 
относно контрол на морските пространства в съот-
ветствие с тяхната отговорност и на базата на същи-
те поддържат собствени информационни масиви. 
Проблема се заключава в следното: при възниква-
не на ситуация засягаща националната сигурност 
в частност морския суверенитет, всяка от изграде-
ните системи за физическа сигурност засича ин-
формация касаеща пряко функциите на дадената 
подсистема. При нарастване на обстановката всяка 
подсистема е натрупала определено количество 
данни, които в усложнения вариант не могат да по-
крият изискванията за отговорно вземане на реше-
ние в конкретния момент. 

За решение на този проблем трябва да се раз-
работи и въведе в експлоатация, интегрирана ин-
формационна система, която да отчита нивото на 
заплаха, включително нарастване на обстановката, 
и да започне да отключва информационни потоци 
към конкретна подсистема, която към дадения мо-
мент е най-способна да реагира и отрази съответ-
ната заплаха, на базата на натрупаната информация 
в информационните масиви във всяка от подсисте-
мите до този момент. 

На трето място съгласно теорията на систе-
мите, всяка система се характеризира с две нива 
– концептуално и съдържателно, като съдържател-
ното ниво включва структура, ценности, правила и 
ресурси. Ресурсите са средствата, с които се пости-
гат целите на организацията и биват – материални 
и нематериални. 

В момента системата за морски суверенитет 
на Република България разполага с определен ма-
териален ресурс, но недостатъчен за постигане на 
целите относно осигуряване на съответното ефек-
тивно ниво. Нематериалните ресурси са другият 
основен проблем за постигане на това ниво и се за-
ключават в обучението и развитието на човешките 

ресурси при установяване на тясно сътрудничество 
между ведомствата. 

В този случай трябва следното решение на 
проблема: обучаване на наличния човешки ресурс 
във всяка една от подсистемите, като същия този 
човешки ресурс да бъде осигурен със модерна 
техника и нейната логистична поддръжка, включи-
телно и осигуряване на 30% резерв от техника. По 
отношение на нематериалните ресурси и пробле-
ма свързан с тяхното качествено развитие трябва 
да се разработят програми за обучение на изпъл-
нителския състав ангажиран в координационните 
дейности с цел този състав при различни нива на 
заплаха да взема правилни и адекватни решения, 
касаещи дейностите на различните подсистеми от 
Системата за защита на морския суверетените.

На четвърто място наличието на проблемите 
на първо, второ и трето място са свързани и с един 
друг, в момента нормативен проблем – не същест-
вува нормативен документ, който да регламентира 
управлението на кризи били те от военен или нево-
енен характер. 

Към момента в трета глава от Закона за упра-
вление и функциониране на системата за защита на 
националната сигурност, е разписано накратко и на-
пълно недостатъчно, как се осъществява дейността 
и координацията при кризи, такива от военнопо-
литически характер или други кризи или рискове 
и заплахи за сигурността на страната са разписани 
само в няколко ведомствени документа и нямат 
задължителен характер за други министерства, ве-
домства или агенции, освен това на Министерство 
на отбраната. 

Така се оказваме в ситуация при която се уреж-
дат само една част от обществените интереси и от-
ношения и не са застъпени или са пренебрегнати 
останалите рискове, заплахи, кризи или извънред-
ни ситуации.

И също така може да се направи констатаци-
ята, че на най-високо национално ниво, управле-
нието при кризи се разглежда като секторна поли-
тика и стратегия, а не като елемент на национал-
ната сигурност.

С други думи, налице са тенденции за все още 
действащ принцип на тясно ведомствен възглед за 
справяне с рисковете и заплахите и за гарантиране 
на сигурността, за липса на интегриран и всеобх-
ватен поглед към сигурността и продължаващо 
разбиране и прилагане на секторен подход при из-
граждане на системата за национална сигурност, 
и в частност системата за защита на морския суве-
ренитет.

И на пето място в обща теория на организа-
цията вниманието е насочено към изучаване на 
конкретни типове взаимоотношения между инди-
видите и социалните групи в организацията, като 
сътрудничеството, ръководството, управлението, 
лидерството и неформалните групи. 

Но в съществуващата организация и управле-
ние на системата за морски суверенитет се вижда, 
че всяка организация има свои вътрешноведом-
ствена организация, за управление на отделна част 
от подсистемата за морски суверенитет, но не и 
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тясно сътрудничество с други структури от система, 
което от своя страна довежда до не добре коорди-
нирани действия при кризи(от военен и невоенен 
характер), бедствия, аварии, защита на критичната 
инфраструктура и помощ на населението. 

За това трябва да се  разработят и развиват 
управленски и организационни планове за съв-
местни действия на всички структури от системата 
за морски суверенитет, както и отиграване на същи-
те под формата на учения. С тези планове се цели 
постигането на по-голяма организация и ефектив-
ност на структурите при кризи(от военен и невое-
нен характер), бедствия, аварии, защита на критич-
ната инфраструктура и помощ на населението. 

 В заключение от анализа на съществуващата 
Система за защита на морския суверенитет може 
да бъде направен следния извод, към настоящия 
етап СЗМС е в процес на структуриране и основен 
ограничаващ фактор за нейното нормално функ-
циониране е задълбочаващата се дезинтеграция на 
усилията на институциите, липса на единна концеп-
туална рамка за СЗМС, липса на координация в хода 
на провеждане на защитата на морския суверени-
тет, недостатъчно взаимодействие между институ-
циите осъществяващи ЗМС. 

Може да се обобщи, че за качественото изпъл-

нение на задачите от СЗМС е необходимо да се усъ-
вършенстват координацията, взаимо- действието 
между институциите, както и обмена на информа-
ция. Създаване на общи нормативни документи на 
базата, на които да се развият управленски и орга-
низационни планове за взаимодействие между ин-
ституциите участващи в осъществяването на мор-
ския суверенитет с цел по-тясно сътридничество и 
по-добро взаимодействие. Също така да се изгради 
обща информационна система, чрез която всяка ин-
ституция от СЗМС да получава информация, наоб-
ходима за осъществяването на задачите си по ЗМС.

Списък със съкращения:

ВМС – Военноморски сили
ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция
ДППИ – Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура“
ЗМС – Защита на морския суверенитет
ИАМА – Изпълнителна агенция „Морска адми-

нистрация“
МТ – Министерството на транспорта
МО – Министерството на отбраната
СЗМС – Система за защита на морския сувере-

нитет
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Системата за национална сигурност винаги е 
била основна тема в обществените науки. Ус-
пешното ѝ изследване изисква задълбочена 

и всестранна оценка на нейните функционални ха-
рактеристики.

Преди да разгледаме проблема за системата 
за национална сигурност ще дадем кратко методо-
логическо изискване към съдържанието на опре-
делението на понятието сигурност на социалната 
организация1, наричана за краткост по-нататък ор-
ганизация. Според Е. Манев, определението трябва 
да включва три основни групи характерни черти/
особености на сигурността: 

l Тя е динамично състояние, което променя 
своята стойност – нива на сигурност и има диапа-
зон, в който се движат тези стойности – зони за си-
гурност2.

l Сигурността е в нормални (планови) нива и 
зони, когато организацията функционира в рамките 
на планираните алгоритми и режими. В рамките на 
тези режими сигурността удовлетворява изисква-
нията на собствениците на процеси и акционерите.

l Второ изискване към съдържанието на оп-
ределението е когато организацията излезе от пла-
нов режим на функциониране, тя да има подготве-
ни предварително сили и средства които да използ-
ва за да се върне в планов режим на работа.

Проблемите за сигурността са разгледани и от 
М. Нейкова3 в които авторката е разгледала някои 
важни съвременни аспекти, които също са взети 
предвид в настоящата работа.

След тези уточнения при разглеждане на  сис-
темата за национална сигурност, трябва определе-
но да се посочи, че това не е просто механичен сбор 

от структури, норми и хора, а сложна организация, с 
много силни взаимни връзки, координация и упра-
вление. Системата е уникален комплекс от компо-
ненти, различни нива на подчиненост и задължи-
телно необходим синергичен ефект, който пови-
шава значително нейните възможности до степен, 
когато тя преминава в качествено ново състояние 
и е способна надеждно да генерира сигурност. В 
толкова сложна социална система, каквато е систе-
мата за национална сигурност, именно държавата 
продължава да е все още главният фактор за това.

Системата за национална сигурност по своята 
същност и съдържание е изключително многоо-
бхватна, тя може да се разглежда в широк и тесен 
смисъл на думите. Най-целесъобразно е когато се 
разглеждат в комплекс нейния широк и тесен сми-
съл едновременно. В широкия смисъл (аспект)  раз-
глеждаме системата като цяло с всичките и аспекти, 
а в тесен смисъл (специализиран) смисъл (аспект) 
тя се отнася към специфични съставни подсистеми 
от системата от по-висш порядък например систе-
мите икономическа, политическа, военна, социална 
и т. н., които са рекурсивни системи от системата за 
национална сигурност (система от по-висш поря-
дък), която е подсистема на държавата, разглежда-
на като социална организация.4

Системата за национална сигурност се из-
гражда за постигане на съвременна управляемост 
на усилията на държавните институции, местната 
власт, стопанските субекти, гражданите и техните 
организации за гарантиране принципите на демо-
крацията и устойчивото икономическо развитие и 
просперитета на страната.

Системата за защита на националната сигур-
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ност се състои от държавни органи и структури, 
които осъществяват дипломатическа, отбранител-
на, разузнавателна, контраразузнавателна, опера-
тивно-издирвателна, правоохранителна и охрани-
телна дейност и които са представени в Съвета по 
сигурността към Министерския съвет. 

Ръководителите на органите и структурите 
координират дейността си по защита на национал-
ната сигурност, като издават съвместни инструк-
ции, с които се определят редът и начинът на вза-
имодействие. Взаимодействието между органите 
и структурите се извършва чрез писмена кореспон-
денция, работни срещи, създаване на съвместни 
работни групи и провеждане на координирани ме-
роприятия, както и други форми съобразно тяхна-
та компетентност. За целите на взаимодействието 
органите и структурите се информират и съгласуват 
действията си при постъпване на информация от 
интерес за дейността на друг орган или структура. 
Органите на Министерството на вътрешните ра-
боти, Държавна агенция „Национална сигурност“, 
Държавна агенция „Разузнаване“, Служба „Военна 
информация“ и Националната служба за охрана си 
предоставят информация и/или достъп до базата 
от данни, създавани, съхранявани и ползвани при 
условията на Закона за защита на класифицираната 
информация, при условия и по ред, определени в 
съвместна инструкция на ръководителите им. 

Основните държавни институции от системата 
за национална сигурност на Република България са: 
Президент, Народно събрание, Министерски съвет. 

 При управлението на системата за защита на 
националната сигурност в това число системата за 
морски суверенитет Народното събрание, прези-
дентът на републиката и Министерският съвет съо-
бразно тяхната компетентност:

1. определят националните интереси и прио-
ритети;

2. изготвят и приемат нормативни актове, стра-
тегии, концепции, доктрини и планове за действие;

3. определят основните задачи на държавните 
органи и структури;

4. осъществяват и организират стратегическо-
то планиране, взаимодействието, съгласуването и 
интегрирането на дейностите на държавните орга-
ни и структури;

5. определят необходимите ресурси за осъ-
ществяване на дейностите по защита на национал-
ната сигурност, механизмите за тяхното управление 
и разходване, разпределението им между държав-
ните органи и структури;

6. контролират разходването на ресурсите по 
т. 5;

7. контролират изпълнението на стратегиче-
ските цели и приоритети.5

Задачите и дейностите на органите и структури-
те се уреждат с отделни закони. Органите и структу-
рите при защита на националната сигурност в част-
ност системата за морски суверенитет осъществяват:

1. взаимодействие и координация при из-
вършване на дейностите си и при изпълнение на 
конкретни задачи;

2. сътрудничество с другите държавни органи 

и организации, с органите на местното самоупра-
вление, с юридически лица и граждани;

3. сътрудничество със сродни институции в 
други държави и международни организации.

Системата за морски суверенитет на Република 
България е част от система за национална сигурност 
на Република България. Познаването на състава на 
системата за защита на морския суверенитет, както 
и на основните процеси, реализирани при техните 
действия, свързани със защитата на морския суве-
ренитет, позволява да се определят състава и струк-
турата на системата за морски суверенитет на Ре-
публика България.  Основните морски институции 
на държавата, които по силата на законите и нацио-
налната традиция заемат централно място в систе-
ма за защита на морския суверенитет и са свързани 
пряко с реализирането на нейните функции – за ус-
ловията на нашата страна това са Министерството 
на отбраната (МО), в частност Българската армия 
(БА) с приоритетна роля на ВМС, Министерството 
на вътрешните работи (МВР) и Министерството на 
транспорта (МТ) – Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ (ИАМА) и Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ).

Разглеждането на системата в институционален 
аспект позволява като подсистема на Системата за мор-
ски суверенитет(СМС) да бъдат обобщени институции-
те, имащи ангажимент със защитата на интересите на 
страната в националните морски пространства(НМП).

На първо място, това са ВС на Република Бълга-
рия, с доминиращито участие на ВМС, които носят 
основната отговорност за защитата на суверените-
та на държавата в морските й пространства не само 
като вид ВС, но и в качеството си на важен силов/ 
оторизиран да използва въоръжена сила инстру-
мент на държавата и първостепенна морска инсти-
туция. Поставените задачи по защитата на морския 
суверенитет ВМС решава в тясно взаимодействие с 
компоненти от други видове ВС. 

ВМС изпълняват функционалните си задълже-
ния в т. нар. Операционна зона6. В нейните рамки са 
обособени два отговорни района, разделени по па-
ралела на границата между областите Варна и Бур-
гас. За поддържането на благоприятен режим в рези 
райони са делегирани съответните правомощия на 
двата военноморски пункта за базиране – гр. Варна 
и гр. Бургас. Всеки пункт за базиране разполага, съ-
ответно, с функционално насочени фирмирования, 
реализиращи основните задачи по наблюдението и 
осигуряването на минна, подводна, надводна, въз-
душна и диверсионна отбрана и защита.

Организационната структура на Военномор-
ските сили включва (Фиг. 1):

l командване на ВМС в състав: командир на 
ВМС, заместник-командир, началник на щаба и щаб;

l флотилия бойни и спомагателни кораби; два 
пункта за базиране с отряди плаващи средства и съ-
оръжения, ремонтна работилница и склад за въоръ-
жение и техника; корабни дивизиони; брегови ракет-
но артилерийски дивизион и формирования, осигу-
ряващи командване, управление и комуникации;

l брегова опорна система за комуникацион-
но-информационна поддръжка
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l морски оперативен център
l хидрографска служба
l отделна морска вертолетна авиобаза
l брегови информационен отряд
l морски специален разузнавателен отряд
l отделен отряд за електронно разузнаване
l осигуряващи формирования
l база за съхранение на технически имуще-

ства
l представителен духов оркестър
l рота „Военна полиция“.
На второ място това е МВР вчастност Главна 

дирекция „Гранична полиция“, които съгласно Закон 
за министерството на вътрешните работи(ЗМВР), са 
национална специализирана охранителна и опера-
тивно-издирвателна структура на МВР за граничен 
контрол и охрана на държавната граница. 

Българската гранична полиция е централизи-
рана и ясно структурирана служба в МВР с тристе-
пенна система на управление.

Първо ниво е ГДГП, осъществяваща общото 
ръководство и координация между структурните 
звената на национално, регионално и местно ниво.

Второто ниво на управление са Регионалните 
дирекции “Гранична полиция” (РДГП).

Трето ниво на управление са гранично-поли-
цейските управления (ГПУ) и Базите гранично-поли-
цейски кораби (БГПК).

В съответствие с най-добрите практики на Шен-
генския каталог, в ГДГП като самостоятелно специа-
лизирано звено, е създаден и функционира Специа-
лизиран отряд “Въздушно наблюдение” (СОВН).  

Като структура, която има водеща роля за га-
рантиране сигурността на външната европейска и 

бъдещата шенгенска граница на България,  Гранич-
на полиция насочва приоритетно своите усилия към 
повишаване ефективността на противодействието 
и превенцията на незаконната миграция, като неот-
менна част от интегрираното гранично управление.

Ресурсите за граничен контрол са съобразени с 
интензитета и профила на пътникопотока, оценката 
на заплахите и анализа на риска. Налице са подхо-
дящи инфраструктура, съоръжения и съвременно 
техническо оборудване, използване на нови техно-
логии и въвеждане на нови инструменти в борбата 
с незаконната миграция и трафика на хора, както и 
трансграничната престъпност.  

Охраната на морската граница на Република Бъл-
гария с дължина от 412км е  зона за отговорност на 
Регионална дирекция ‚ ‘Гранична полиция‘‘ – Бургас.

На трето място е Министерството на транспор-
та, информационните технологии и съобщенията 
със своите Изпълнителна агенция „Морска админи-
страция“ и Държавно предприятие „Пристанищна 
инфраструктура“.

Министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията ръководи и контролира 
пристанищната дейност в Република България чрез 
ИАМА.

ИАМА осъществява териториалната си компе-
тентност в морското направление чрез две дирекции7:

l Дирекция „Морска администрация“ – гр. 
Варна, с район морските пространства на страната, 
заключени между географския паралел от точката 
на сухоземната българо-румънска граница и този 
на нос Емине; 

l Дирекция „Морска администрация“ – гр. Бур-
гас, с район от морските пространства на страната, за-

Фиг. 1. Обобщената структура на ВМС
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ключени между географския паралел от точката на нос 
Емине този на българо-турската граница. 

В рамките на ИАМА е сформирана и Дирекция 
„Инфомационно обслужване на корабоплаване-
то, търсенето и спасяване“, която осигурява изпъл-
нението на задълженията на Република България, 
свързани със Световната морска система за бедствия 
и безопасност и със Системата за управление на тра-
фика и информационно облсужване на корабопла-
ването. В състава на дирекцията се носи денонощно 
дежусрство в Морския спасителен и координацио-
нен център гр. Варна, на чието подчинение има по 
един дежурен катер във гр. Варна и гр. Бургас.

ДППИ осъществява териториалната си компе-
тентност в морско направление чрез териториални 
поделения, както следва: 

l Пристанище Бургас с район на действие от 
географския паралел на българо-турската граница 
до географския пралаел на нос Еминде;

l Пристанище Варна с район на действие от 
географския пралалел на нос Емине до географския 
паралел на българо-румънската граница;

В заключение след разглеждането на организа-
цията и управлението на системата за национална си-
гурност, вчастност системата за морски суверенитет 
може да се направи следния извод. Към настоящия 
момент в СЗМС са ангажирани голям брой държавни 
институции, от които по-специално внимание трябва 
да се обърне на онези от тях, които разполагат със 
система за наблюдение и реални сили, чрез които да 
се осъществява защитата на морския суверенитет, а 
именно ВС с водеща роля на ВМС и активно учстие на 

военновъздушните сили, ГДГП, ИАМА и ДППИ.
Може да се обощи, че СЗМС може да се де-

финира като организационна динамична система, 
явяваща се елемент на системата за национална 
сигурност, изграждана и поддържана с цел изпъл-
нението на доктринални и частни задачи в облас-
тта на сигурността и отбраната, и предназначена за 
действие в специфичната среда на НМП. Включва в 
състава си подсистеми и функционални модули, из-
градени на базата на формированията, органите за 
управление, системата за наблюдение и комуника-
ционно-информационната система на ВС и на други 
институции, действащи на море.

Списък със съкращенията:

БА – Българска армия
БГПК – База гранично-полицейски кораби
ВС – Въоръжени сили
ВМС – Военноморски сили
ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция“
ГПУ – Гранично-полицейско управление
ИАМА – Изпълнителна агенция „Морска адми-

нистрация“
МСД – Морски сили на държавата
МО – Министерство на отбраната
МВР – Министерство на вътрешнтие работи
НМП – Национални морски пространства
РДГП – Районна дирекция „Гранична полиция“
СМС – Система за морския суверенитет
СОВН – Специализиран отряд “Въздушно на-

блюдение”

Фиг. 2. Система на отговорни райони на ГДГП. Сайт на ГДГП, 30.11.2016 г.

1 Манев, Е., Доклад: Определение за сигурност – организационнокултурен подход, доклад на НК в БСУ, 21-22.05.2016
2 Манев, Е. и др., Доклад: Зони и нива на сигурност на организацията, доклад на НК във ВСУ, 23-24.06.2017
3 Нейкова, М., Понятието „Национална сигурност“- съвременни аспекти, Юридически сборник, 2017
4 Манев Е. Глобална Регионална и Национална Сигурност, С., 2012, с. 477
5 Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност , в сила от 01.11.2015г
6 Мисии и функции на Военноморските сили. 
7 Устройствен правилник на ИАМА приет с ПМС №106 от 29.04.2015г .
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Система за защита на морския 
суверенитет на Република България

Стоян Иванов

Резюме: Докладът разглежда системата за защита на морския суверенитет на Република България. Ин-
ституциите и организациите, които осъществяват морския суверенитет на Република България.

Ключови думи: суверенитет, морски суверенитет. 

Abstract: The report examines the system for the protection of the maritime sovereignt of the Republic of 
Bulgaria. The institutions and organizations that exercise the maritime sovereignt of the Republic of Bulgaria.

Key words: Sovereignty, maritime sovereignty.

Преди да разгледаме системата за защита на 
морския суверенитет трябва да направим някой 
уточнения относно дефинирането на понятието 

„морски суверенитет“. 
Изхождайки от основното определението за ка-

тегорията „суверенитет“, понятието „морски сувере-
нитет“ може да се дефинира като присъщо право на 
всяка държава да упражнява пълен контрол и да оп-
ределя реда за използване на морските си простран-
ства самостоятелно без външни намеси. Анализът 
за тази формулировка показва, че изразът „присъщо 
право“ не дава достатъчно приемливо обяснение на 
различната степен, в която държавите могат да защи-
тават суверенитета си и така да отстояват своите инте-
реси в националните морски пространства (НМП). Ето 
защо морския суверенитет трябва да се разглежда 
като понятие, което отразява способността и възмож-
ността на държавата самостоятелно да упражнява 
пълен контрол и да определя реда  за използването 
на морските си пространства в интерес на личността и 
обществото самостоятелно без външни намеси. 

Морския суверенитет на страната е неделим от 
нейния суверенитет върху територията и въздушното 
пространство (т. нар. въздушен суверенитет). Преоб-
ладаващата част от мероприятията и действията по 
тяхното осигуряване трябва да се провеждат в рамки-
те на единна национална система, имаща обща кон-
цептуална, нормативна и организационна част. 

В морските пространства и вътрешните водни 
пътища и в пристанищата Република България уп-
ражнява суверенитет, определени суверенни права, 
юрисдикция и контрол в съответствие с общопризна-
тите принципи и норми на международното право и 
международните договори, по които Република Бъл-
гария е страна. 

Защитата на морския суверенитет е дейност с по-
литически, дипломатически, коалиционни, национал-

ни, военни, обществени и институционални аспекти и 
отговорности. 

За реализирането на тази важна функция на 
държавното управление, насочена към отстояването 
на националните интереси, се привличат множество 
институции и организации, като при това относително 
най-голям дял имат Въоръжените сили (ВС) на Репу-
блика България, които гарантират суверенитета, си-
гурността и независимостта на страната и защитават 
нейната териториална цялост. 

Морските пространства на Република България 
обхващат вътрешните морски води, териториалното 
море, прилежащата зона, континенталния шелф и из-
ключителната икономическа зона. (Фиг.1)

Вътрешните морски води и териториалното 
море, както и въздушното пространство над тях, тях-
ното дъно и неговите недра са част от територията на 
Република България, върху които тя осъществява своя 
суверенитет.

Основните морски институции на държавата, 
които по силата на законите и националната традиция 
заемат централно място в система за защита на мор-
ския суверенитет и са свързани пряко с реализирането 
на нейните функции – за условията на нашата страна 
това са Министерството на отбраната (МО), с приори-
тетна роля на ВМС, Министерството на вътрешните 
работи (МВР) и Министерството на транспорта (МТ) 
– Изпълнителна агенция „Морска администрация“ 
(ИАМА) и Държавно предприятие „Пристанищна ин-
фраструктура“ (ДППИ). 

Познаването на състава на системата за защита 
на морския суверенитет, както и на основните проце-
си, реализирани при техните действия, свързани със 
защитата на морския суверенитет, позволява да се оп-
ределят състава и структурата на Системата за защита 
на морския суверенитет (СЗМС). При това, трябва да 
се отчита фактът, че всяка система от военен тип, към 
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който спада и  СЗМС, в най-общия случай трябва да 
включва следните подсистеми: ударна или оператив-
на, управляващ, осигуряваща и обслужваща. Ако се 
интерпритива тази постановка в контекста на насто-
ящия доклад, във функционален аспект могат да се 
обособят следните основни подсистеми на СЗМС: 

l За командване и управление на силите;
l За наблюдение и контрол в НМП; 
l За реакция (оперативна подсистема);
l За поддръжка и осигуряване;
l За обслужване.
В основата на така посочените подсистеми сто-

ят материални и духовни компоненти от системите на 
институции и държавни организации, играещи роля-
та на субекти на контрола на НМП, или т. нар. морски 
сили на държавата (МСД). Всеки от изброените основ-
ни компоненти може да бъде разглеждан и като под-
система от съставящите го елементи. 

От особена важност за нормалното функциони-
ране на СЗМС е и наличието на единна законодателна 
база в областта на защитата на морския суверенитет, 
както и на подсистема от доктрини, концепции и про-
цедури, регламентиращи дейността. Естествено, тези 
подсистеми не могат да бъдат опрелдени като физи-
чески компоненти на СЗМС, но те оказват пряко вли-
яние върху естеството на протичащите процеси и на-
чина на изпълнение на задачите както в мирно време, 
така и във време на криза.

Разглеждането на системата в институционален 
аспект позволява като подсистема на СЗМС да бъдат 
обобщени институциите, имащи ангажимент със за-
щитата на интересите на страната в НМП. 

На първо място, това са ВС на Република Бъл-
гария, с доминиращито участие на ВМС, които носят 
основната отговорност за защитата на суверенитета 
на държавата в морските й пространства не само като 
вид ВС, но и в качеството си на важен силов/ оторизи-

ран да използва въоръжена сила инструмент на дър-
жавата и първостепенна морска институция. Поста-
вените задачи по защитата на морския суверенитет 
ВМС решава в тясно взаимодействие с компоненти от 
други видове ВС. 

Освен ВС други такива субекти са: 
- Изпълнителна агенция „Морска администра-

ция“ (ИАМА) – мирновременен координатор на основ-
ните дейности по експлоатация на морето и организа-
тор на контрола на морския транспорт;

- Държавно предприятие „Пристанищна инфра-
структура“ (ДППИ) – координатор на основните дей-
ности по експлоатацията на пристанищните компле-
кси и организатор на контрола в тях;

- Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) 
– решаваща задачи по непосредствената охрана на 
морските граници на страната.

ВМС изпълняват функционалните си задължения 
в т. нар. Операционна зона1. В нейните рамки са обо-
собени два отговорни района, разделени по паралела 
на границата между областите Варна и Бургас. За под-
държането на благоприятен режим в рези райони са 
делегирани съответните правомощия на двата воен-
номорски пункта за базиране – гр. Варна и гр. Бургас. 
Всеки пункт за базиране разполага, съответно, с функ-
ционално насочени фирмирования, реализиращи ос-
новните задачи по наблюдението и осигуряването на 
минна, подводна, надводна, въздушна и диверсионна 
отбрана и защита.

Аналогичен подход е възприет и от ГДГП. На мор-
ското направление е сформиран Регионален граничен 
сектор (РГС) гр. Бургас, в рамките на който са обособе-
ни четири Гранични полицейски участъка2: в градове-
те Балчик, Варна, Бургас и Царево. Освен това, на под-
чинение на Регионален граничен сектор – гр. Бургас, 
е базата гранично полицейски кораби, която има два 
подчинени отряда – в градовете Бургас и Варна.

Фиг. 1. Пространствени граници на националните морски пространства. Медникаров Б. Защита на морския 
суверенитет. Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 2008.
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ИАМА осъществява териториалната си компе-
тентност в морското направление чрез две дирекции3:

- Дирекция „Морска администрация“ – гр. Варна, 
с район морските пространства на страната, заключе-
ни между географския паралел от точката на сухозем-
ната българо-румънска граница и този на нос Емине; 

- Дирекция „Морска администрация“ – гр. Бур-
гас, с район от морските пространства на страната, 
заключени между географския паралел от точката на 
нос Емине този на българо-турската граница.

В рамките на ИАМА е сформирана и Дирекция 
„Инфомационно обслужване на корабоплаването, 
търсенето и спасяване“, която осигурява изпълнение-
то на задълженията на Република България, свързани 
със Световната морска система за бедствия и безо-
пасност и със Системата за управление на трафика и 
информационно облсужване на корабоплаването. В 
състава на дирекцията се носи денонощно дежуср-
ство в Морския спасителен и координационен център 
гр. Варна, на чието подчинение има по един дежурен 
катер във гр. Варна и гр. Бургас.

ДППИ осъществява териториалната си компе-
тентност в морско направление чрез териториални 

поделения, както следва: 
- Пристанище Бургас с район на действие от ге-

ографския паралел на българо-турската граница до 
географския пралаел на нос Еминде;

- Пристанище Варна с район на действие от гео-
графския пралалел на нос Емине до географския пара-
лел на българо-румънската граница;

В рамките на ДППИ са обособени и териториални 
поделения в гр. Русе и гр. Лом.

Към настоящия момент са изградени и функциони-
рат следните субекти, упражняващи контрол в НМП и, на 
тази основа, поддържащи своите системи за наблюде-
ние: ВМС от МО, ГДГП от МВР, ИАМА и ДППИ от МТ.

Най-големи възможности за наблюдение имат 
ВМС. В състава на системата им за наблюдение има 
подсистеми за подводно, надводно и въздушно наблю-
дение. В допъление, във ВМС постъпва информация от 
функциониращата в рамките на НАТО система MCCIS 
(Military Command and Control Information System).

ГДГП притежава система за наблюдение на тери-
ториалните води на Република България и поддържа 
система за обмен на специализирана информация, ка-
саеща сигурността на държавната граница4.

Фиг. 2. Обща структура на системата за защита на морския суверенитет. Медникаров Б. Защита на мор-
ския суверенитет. Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 2008.



151

Сериозни са възможностите за наблюдение и на 
ИАМА. В рамките на агенцията е изградена на опре-
делено ниво и функционира системата VTMIS (Vessel 
Traffic Management and Informational System), която 
осигурява постоянно наблюдение и управление на 
търговския корабопоток в НМП. Системата VTMIS 
обединява сензорната информация от наблюдение-
то в НМП в данни от подсистемите GMDSS (Global 
Maritime Distress and Safery System) и AIS (Automatic 
Identification System).

ДППИ ползва възможностите за наблюдение в 
отговорните райони от системата VTMIS и в допълне-
ние притежава система за обмен на информация, ка-
саеща техническото състояние на корабите, характе-
рис-тиките на превозваните товари и информация за 
маршрутите на превоз. 

В заключение от разглеждането на Системата за 
защита на морския суверенитет и разгледаните основ-
ни структури могат да се направят следните изводи, 
че най-важната стъпка при дефинирането на СЗМС е 
уточняването на нейната мисия, а именно да гаран-
тира сигурността на Република България, свързана с 
нейните НМП. Основната цел на функционирането на 
СЗМС може да се определи като създаване на необ-
ходимите предпоставки за защита на националните 
интереси във всичките им аспекти в морските прос-
транства. 

Може да се обобщи, че обективното определяне 
на националните способности за защита на морския 
суверенитет създават условия за качествено изпъл-

нение на задачите по защита на интересите на стра-
ната в НМП и подпомагат определянето на основните 
функционални характеристики и оптималната струк-
тура на СЗМС.

Списък със съкращения:

БА – Българска армия
ВМС – Военноморски сили
ВС – Въоръжени сили
ГДГП – Главна дирекция „Гранична полиция“
ДППИ – Държавно предприятие „Пристанищна 

инфраструктура“
ИАМА – Изпълнителна агенция „Морска админи-

страция“
МО – Министерство на отбраната
МСД – Морските сили на държавата
МТ – Министерство на транспорта, информа-

ционните технологии и съобщенията
НМП – Национални морски пространства
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РГС – Регионален граничен сектор
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System
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2 Правилник за устройството и дейността на МВР, приет с ПМС № 207 от 18.07.2014г. Обн. ДВ. бр. 60 от 22 Юли 2014г.
3 Устройствен правилник на ИАМА, приет с ПМС №106 от 29.04.2015г.
4 Медникаров Б. Защита на морския суверенитет. Варна, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ 2008.
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Възможни направления за 
усъвършенстване работата на областните 

администрации в Република България
Юсеин Мехмед

Резюме: В доклада, на базата на направен анализ на съществуващата организация и управленската 
дейност на областните администрации в Република България, са изведени проблемите и е направен опит 
за усъвършенстване на работата, повишаване на ефективността на управленската дейност и по този начин 
повишаване на ролята им в системата за национална сигурност на държавата В доклада са направени някои 
констатации и изведени конкретни предложения за промени в работата на областните администрации. 

Ключови думи: областна администрация, областен управител, система за национална сигурност

Abstract: On the basis of analysis made on the existing organisation and governmental action of the regional 
administration in Bulgaria, the problems are indicated and directions for improving the work are suggested. The 
purpose is to increase the efficiency of the governmental action and thus to increase its role in the national security 
system of the state. In this report conclusions are made as well as exact suggestions concerning some changes in the 
regional administration work.  

Key words: regional administration, district governor, national security system

Все повече в научните среди и се налага мне-
нието, че България изостава с реформите и 
развитието на междинното ниво на държавно 

управление. Областният управител не е в състояние 
да има общо наблюдение за влиянието на всички 
области на сигурността в областта и начините за 
въздействие за постигане на синергия в областите 
на законността, запазване на общественият ред и 
сигурността.

За разлика от огромните задължения на об-
ластния управител, произтичащи от нормативната 
база, свързани с извършване на конкретни дей-
ности по отношение на националната сигурност на 
ниво област, не е налице обезпечаване по отноше-
ние както на финансов, така и на човешки ресурс. 
Необходимо е да се извърши детайлно научно 
изследване, да се направи анализ на съществува-
щата организация и управленската дейност на об-
ластните администрации в Република България, 
да се изведат проблемите, и да се търси начин 
за усъвършенстване на работата, повишаване на 
ефективността на управленската дейност, като по 
този начин се повиши ролята им в системата за на-
ционална сигурност на държавата. В доклада са на-
правени някои констатации и изведени конкретни 
предложения за промени в работата на областните 
администрации.

Динамичните процеси в последните години 
доведоха до промени в света, които поставят Р Бъл-
гария в коренно нова обстановка, което налага ново 

мислене, нови мерки и нови решения. Промяната 
в политическия курс на САЩ, нерешителността на 
ЕС по решаването на някои вътрешни проблеми и 
проблема с мигрантите, нестабилната обстановка 
в много райони по света и в близост до Р Бълга-
рия, прави темата особено важна за бъдещето на 
страната. Областният управител, като едноличен 
орган на изпълнителната власт в областта с обща 
компетентност, в съответствие с конституционно 
определените му правомощия, осъществява дър-
жавното управление в областта, отговаря за реда и 
сигурността и съответствието между националните 
и местните интереси при провеждането на регио-
налната политика.

Сигурността във всичките му аспекти поддър-
жа равновесието на социалните системи, като от 
нея зависят интересите, потребностите, ценности-
те, както на отделният индивид, така и на обще-
ството като цяло1. За подобряването на работата на 
областните администрации, като фактор за нацио-
налната сигурност се налага изследване на състоя-
нието и възможностите на сега съществуващата ор-
ганизация и управление на областите в Р България, 
на тази база да се определи дефицита за извеждане 
на научно обосновани изводи и препоръки за по до-
брото им функциониране. За усъвършенстване на 
работата на областните администрации в Републи-
ка България, с цел подобряване на дейността им за 
държавното управление като цяло, ще допринесе 
подробното изясняване на функциите и задачите, 
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както и правомощията на тези органи, като се тър-
сят начини да подобряване на работата.

Настоящият доклад няма претенциите за из-
черпателност, защото темата е изключително ши-
рока като се има предвид, че отговорностите и 
правомощията на областния управител са уредени 
в над сто различни нормативни и поднормативни 
актове, а само ще се опита да посочи, някои праз-
ноти и слаби места оформили се през годините в 
работата по управление на областите, да постави 
определени въпроси и да даде някои препоръки за 
промени с цел подобряване на практическото осъ-
ществяване на неговата дейност.

Необходимостта от създаването на сигурност 
е процес, който още от древността се разбира като 
невъзможност да се нанесе вреда, като защита на 
всеки човек и обкръжаващата го среда от извън-
редна опасност2.

 В тази връзка основна задача на всички дър-
жави в съвременните демократични общества е 
изграждането и поддържането на необходимата 
сигурност, безопасност и спокойствие на населе-
нието, чрез активното участие на обществените ор-
ганизации и сдружения на физически лица за нор-
малното упражняване на техните права. В Конститу-
цията и законодателството на Република България, 
основният приоритет в дейността на институциите 
на местната власт е опазването на живота здравето 
и имуществото на гражданите, обществения ред и 
сигурност в населените места. Обществената си-
гурност предполага много мерки и действие, които 
изискват съвместните усилия на всички съществу-
ващи институции, организации и сдружения. Отго-
ворността за създаването на всички необходими ус-
ловия и спазването на обществения ред и сигурност 
е основна задача на органите на местната власт

От тук се налага извода, че са необходими 
ефикасни мерки за взаимодействие и контрол по 
проблемите на сигурността и спокойствието на 
гражданите от всички институции на територията 
на общини и области. Обществената безопасност 
и сигурност засяга ежедневието на всички хора и е 
насочено към спазването на човешките права, без-
опасност и сигурност. 

Борбата с битовата престъпност, престъпле-
ния от малолетни и непълнолетни, кражби и гра-
бежи е много важна за постигане на сигурен и спо-
коен обществен ред. Широка гласност сред обще-
ството намират и случаите на насилие в училища-
та, домашното насилие, престъпления свързани с 
наркотици, убийства и развитие на организираната 
престъпност. 

След конфликта в Сирия през 2011 г. се появи 
заплаха от миграционна вълна, която бързо се раз-
ви, като върха и беше през 2013 година. България 
беше изправена пред опасността от огромна еми-
грантска вълна, с която трудно щеше да се справи, 
имайки предвид недостатъчната стабилност на ико-
номиката ни. След предприети адекватни действия 
от правителство, областни администрации и други 
държавни власти кризата утихна ,но все още тлее и 
има опасност от нова ескалация.

Терористичният акт на летище Бургас постави 
много въпроси, доколко сме готови за действия в 

такава ситуация, промениха се измеренията на лич-
ната и обществена сигурност, наложи се преосмис-
ляне и ново преглеждане на плановете в областна 
администрация за действие при терористичен акт.  
От тази гледна точка много са важни действията на 
полицията, общинската и областна администрация, 
изследването на уязвимите места, превантивната 
дейност и координацията между отделните инсти-
туции. 

В съответствие със Закона за администра-
цията3 областният управител няма компетенции, 
нито предоставени правомощия да осигурява об-
ществения ред в областта, както и администрация 
която да го подпомага в тази област. Функциите си 
по осигуряването на обществения ред областният 
управител осъществява чрез изградените и ръково-
дени от него консултативни съвети по “Сигурност” 
и за “Борба с корупцията и организираната прес-
тъпност”. Отговорността на областния управител 
по опазване на обществения ред е регламентирана 
в подзаконов акт, в който тя е установена наред с 
компетенциите му да организира отбранително – 
мобилизационната подготовка на населението в 
областта и да ръководи защитата му при бедствия 
и аварии. Областният управител осигурява спазва-
нето на законността на територията на областта и 
осъществява административен контрол по изпъл-
нението на административните актове. 

Областните управители  получават редовно 
отчети за престъпността, опазването на общест-
вения ред и пожарната безопасност на терито-
рията на областта от съответните областни ди-
рекции на Министерство на вътрешните работи, 
но не разполагат с експерти, работещи по тези 
направления в администрацията, които да извър-
шат съответните анализи и да направят конкрет-
ни изводи и препоръки.

Въпреки, че имат големи задължения, произ-
тичащи от нормативната база, свързани с извърш-
ване на конкретни дейности по отношение на на-
ционалната сигурност на ниво област, в областните 
администрации не е налице обезпечаване по отно-
шение както на финансов, така и на човешки ресурс. 

До 31.12.2010 г. областните дирекции „Граж-
данска защита“ с щатен отдел „Превантивна дей-
ност“, имаха назначени 9 души специалисти по раз-
личните видове бедствия и аварии, които активно 
подпомагаха областните управители за планира-
нето и осъществяването на превантивните мерки 
за защита на населението и инфраструктурата при 
бедствия, недопускане на аварии, както и коорди-
нация с териториалните структури към министер-
ствата за своевременно овладяване на бедствени 
ситуации. С изменение на Закона за Министерство 
на Вътрешните работи, дирекция „Гражданска за-
щита“ бе закрита и бе създадена Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“. 
Тя обедини ресурсите на двете дирекции, но в съ-
щото време, чрез направени нормативни промени 
се вмениха допълнителни задачи по планирането, 
превантивната дейност, координацията и инвести-
ционния контрол на звената по ОМП. Задължения-
та на Областния управител по Закона за защита при 
бедствия не са отменени, задачите и разпорежда-
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нията, за организиране на планирането, превенци-
ята, координацията, аварийно възстановителните 
работи, контрола и управлението, пак са насочени 
към него. 

В Закона за администрацията, се предвижда 
в областна администрация създаване на звено по 
отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП), 
чиито състав следва да включва ръководител, екс-
перти с аналитични функции, експерти със спома-
гателни функции и изпълнители. Всичко това нала-
га допълнително назначаване на служители, тъй 
като един служител не е достатъчен за качествено 
изпълнение на всички дейности по нормативните 
изисквания. Заради ниското заплащане, интензив-
ността и изискването за много и разностранни зна-
ния и умения, тези длъжности са непривлекателни 
за млади специалисти. По тези причини, най-често 
кандидати за тези длъжности са пенсионирани слу-
жители от Българската армия или от Министерство 
на вътрешните работи, което само по себе си е поло-
жително, защото държавата продължава да използ-
ва знанията, уменията и опита на тези, високо ква-
лифицирани специалисти, но това задържа и дори 
сериозно нарушава принципа на приемствеността в 
кадровата политика – когато си отиде един добър 
експерт, след него остава празнина и изграждането 
започва от начало в следващите няколко години. 

В тази връзка трябва да бъде променен Устрой-
ствения правилник на областните администрации4 
по начин, позволяващ да бъде сформирано звено 
ОМП, увеличен щата и състава на звеното да бъде 
включен в щатната численост на персонала. Сфор-
мирането на такова звено ще доведе до значително 
повишаване на административния капацитет, ще 
издигне на по-високо ниво ефективността в органи-
зацията на работата и постигане на ново по-високо 
качество при изпълнението на функциите и задачи-
те при поддържане в актуално състояние на всички 
планиращи документи. 

С цел оптимизиране на функционалната ком-
петентност на областния управител за координация 
на секторните политики на регионално равнище, с 
оглед изпълнение на Стратегията за деценрализа-
ция за периода и укрепване институционалния ка-
пацитет на администрацията в програмния период 
2013 – 2020г., предпоставка за реални реформи на 
областно ниво на управление5, трябва да се обсъ-
дят следните предложения в контекста на одобре-
ната Стратегия за развитие на държавната админи-
страция 2013-2020 г.:

l С цел повишаване на капацитета и отговор-
ността на областната администрация при провеж-
дане на регионална политика, за осъществяване на 
държавно управление по места и за осигуряване на 
съответствие между националните и местни инте-
реси:

Да се обвърже стратегическото планиране на 
регионалната политика с програмирането на реги-
оналното развитие и ресурсно осигуряване на об-
ластни програми за развитие.  За тази цел право-
мощията на областния управител по чл. 21, т. 7 от 
Закона за регионалното развитие, да подпомага из-
готвянето на проекти в съответствие с целите и при-
оритетите на областната стратегия за развитие се 

нуждаят от финансово и експертно обезпечаване, и 
за целта трябва да се разработи програма, в която 
ясно да се разпишат мерките за изпълнение на при-
оритетите, финансовата рамка и субектите, както и 
отговорните институции за тяхното осъществяване.

l За финансово осигуряване на дейността на 
областните администрации.

На областните управители са възложени зна-
чителен брой правомощия и са им вменени редица 
отговорности, които не са обезпечени в достатъчна 
степен. С оглед осигуряването на необходимия фи-
нансов ресурс е необходимо:

l определени приходи или части от тях, аку-
мулирани от областните администрации, да останат 
в разпореждане на областния управител – напри-
мер: режийни разноски от реализирани продажби 
на имоти – държавна собственост, постъпления от 
наеми и др.;

l да се предвиди в Закона за държавната 
собственост възможност наемателите на имоти – 
държавна собственост да извършват основни ре-
монти и да заплащат разходи за ремонт на общите 
части за сметка на наемната цена. 

l Премахване на ограничението за продаж-
ба на имоти с данъчна оценка над 10 000 лева от 
областния управител. Промяната, с която това пра-
вомощие се възложи на Агенцията за приватизация 
и следприватизационен контрол, се оказа неефек-
тивна. 

l Преразглеждане на възможностите за 
съфинансирането по проекти.

Удачно е планирането и използването на тези 
средства да бъде изцяло под контрола на област-
ния управител или да се създаде отделен фонд към 
Министерски съвет за съфинасиране на областните 
администрации при участие в проекти по оператив-
ни и европейски програми. 

l Засилване на координиращата роля на об-
ластния управител по отношение на актовете и 
действията на ръководителите на териториални 
звена на изпълнителна власт на територията на об-
ластта чрез преобразуване на някои териториални 
звена на органите на централната изпълнителна 
власт в дирекции  в състава на областната админи-
страция.  Този процес сам по себе си ще доведе до 
намаляване на големия брой териториални звена 
на централната администрация и на служителите, 
заети  в тях, и по – добро прилагане на публичните 
политики, както и до повишаване на достъпността 
и качеството на услугите за гражданите и бизнеса. 
Считам за целесъобразно в състава на областната 
администрация да бъдат включени първоначално 
следните териториални звена:

l Териториалните звена на Министерството 
на регионалното развитие за стратегическо пла-
ниране и координация на регионалното развитие, 
тъй като тези структури са пряко свързани с про-
веждането на политиката за регионално развитие, 
която съгласно Конституцията и законодателната 
рамка е правомощие на областния управител. Те 
участват в разработването и изпълнението на реги-
оналните планове за развитие, осъществяват взаи-
модействие с централните и териториалните струк-
тури на изпълнителната власт.
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l Областните  управления  „Пожарна безо-
пасност и защита на населението”. С изменение в 
Закона за Министерството на вътрешните работи, 
областните дирекции „Гражданска защита” са за-
крити и са структурирани в Главна дирекция „По-
жарна безопасност и защита на населението” в 
системата на Министерство на вътрешните работи. 
Същевременно съгласно Конституцията, Закона за 
администрацията и някои специални закони об-
ластният управител носи отговорност за опазване-
то на обществения ред в областта и организира и 
ръководи дейностите по защитата на населението 
при бедствия и председателства съвета по сигур-
ност при кризи. С преструктурирането на област-
ните дирекции „Пожарна безопасност и защита на 
населението” значително ще се улесни организира-
нето и ръководството на дейностите по защита на 
населението. 

l Областните пътни управления, тъй като про-
веждането на политиката за регионално развитие е 
в тясна връзка с модернизирането на пътната ин-
фраструктура, която е един от безспорните факто-
ри, стимулиращи икономическия растеж. Поддър-
жането на пътната мрежа е публична услуга, която 
не може да се ограничи в рамките на една община 
и безспорно изисква висока степен на регионална 
координация. Осъществяването й от областния уп-
равител кореспондира с неговата компетентност да 
осъществява държавната политика и да осигурява 
съответствие между националните и местните ин-
тереси. 

l Териториалните сектори на Изпълнителна-
та агенция по рибарство и аквакултури, предвид ро-
лята на този сектор за икономиката в определени 
региони и необходимостта от съвместяването му с 
други дейности с цел устойчиво използване на во-
дните ресурси, именно областният управител тряб-
ва да има преки правомощия свързани с наблюде-
нието и контрола върху рибарството, аквакултури-
те и търговията с риба и други водни организми. 
Включването на териториалния сектор на ИАРА в 
структурата на областната администрация ще уле-
сни връзката между институцията и заинтересова-
ните лица.

l Териториалните звена на Главна дирекция 
„ГРАО“ е целесъобразно да преминат в структурата 
на областните администрации с оглед на правомо-
щията на областния управител за координация на 
работата на органите на изпълнителната власт и 
на техните администрации на територията на об-
ластта и взаимодействието им с местната власт. За 
конкретното предложение не се налага промяна на 
териториалния обхват на звеното, тъй като е пред-
видено Единната система за гражданска регистра-
ция и административно обслужване на население-
то да функционира на национално, областно и об-
щинско ниво. Реализирането на това предложение 
ще подобри значително координацията и оператив-
ността в работата на държавната администрация на 
областно ниво. 

Наред с направените конкретни предложе-
ния, посоченият модел е целесъобразно да бъде 
приложен и по отношение на други териториални 

структури с малка численост на служителите и та-
кива, които не разполагат с обща администрация. 
С приобщаването им към областната администра-
ция ще се намалят административните разходи и 
ще се осигурят по-добри условия за работа на слу-
жителите.

l Увеличаване правомощията на регионални-
те и областните съвети за развитие, като в Закона 
за регионалното развитие и в подзаконовите му 
нормативни актове да се разпишат ясни механизми 
за координация на политики и инициативи с регио-
нално значение на ниво област. Да се регламенти-
рат правомощия на областните съвети за развитие 
да изразяват становища в процеса на подготовка 
национални стратегически и програмни докумен-
ти в сектори, които са ключови за областта, както и 
становища по някои проекти, които са от значение 
за устойчивото развитие на областта и региона. По 
отношение на общините да се предвиди като част 
от документите за кандидатстване по програми, 
съфинансирани от фондовете на ЕС, да се прилага и 
съгласувателно становище на областния управител 
за принос на съответния проект за изпълнението на 
областната стратегия за развитие. 

Предлаганите изменения и допълнения в нор-
мативната уредба са в синхрон с Актуализираната 
стратегия за децентрализация осъществяването на 
децентрализацията  е свързано с реализиране на 
практика на оптимално разпределение на право-
мощия и ресурси между различните нива на упра-
вление за предоставяне на по – качествени услуги 
на гражданите, съобразно принципа на субсидиар-
ност, на всяко равнище на управление. 

Реализацията на тези предложения има клю-
чово значение в контекста на референтната рамка 
за регионална демокрация на Съвета на Европа, съ-
държаща се в Декларацията от Утрехт от м. ноем-
ври 2009г. Същите визират предоставяне на реални 
правомощия на областния управител за осъществя-
ване на държавно управление по места, подобря-
ване на взаимодействието между органите на цен-
тралната държавна власт с тези на областно ниво и 
координация на секторните политики на областно 
равнище.

Ето защо считам, че предлаганите промени в 
нормативната уредба, които като реален резултат 
ще доближат предоставяните услуги до граждани-
те на региона, ще дадат повече възможности на об-
ластния управител за координация на секторните 
политики на регионално равнище и ще допринесат 
за реален ефект върху икономиката по региони. 

Очевидно е, че се налага основна промяна на 
Устройствения правилник на областите админи-
страции, относно тяхната организация, функции и 
състав. За да функционира организацията по опре-
делените правила и процедури в нея, е необходимо 
да се управляват хората и групи от други хора и гру-
пи6, което изисква опит знания и умения”.   

Тези, а и други промени които не търпят отла-
гане ще дадат  възможност на практика да се адап-
тират тези администрации към предизвикателства-
та, пред които се изправя България днес като миг-
рационен поток, опасност от терористични актове, 
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гарантиране на сигурността и общественият ред и 
трябва да бъдат допълнително подробно разписа-
ни в рамките на Генералния преглед на публичните 
политики, изпълнявани на областно ниво по отно-
шение на набирането на специалисти и уточняване 
на компетенциите по отношение на най важната и 
основна задача – гарантирането на сигурността..

Създадените нови правила и взаимоотноше-
ния между отделните институции за същността и 
съдържанието на организацията и управлението от 
областните администрации в Република България 
ще доведе до повишаването на ролята и  значение 
им, като фактор за националната сигурност в рам-
ките на националната система за сигурност.

1 Нейкова, М. Понятието „Национална сигурност“- съвременни аспекти, Юридически сборник, 2017
2 Велев, В. Политически аспекти на националната сигурност. С, 1994
3 Закон за администрацията, Обнародван, ДВ, бр. 130 от 5 Ноември 1998 г., в сила от 6 Декември 1998 г., с посл. изм. и 

доп.
4 Устройствен правилник на областните администрации, Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., с последващи изм. и доп.
5 Нейкова, М. Реформата на областно ниво на управление – устойчиво регионално и местно развитие, Юридически 

сборник БСУ, 2012 г. стр. 161
6 Манев. Е. Организационна култура. Същност, промяна изследване. С.,2007
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Модел на организация и управление  
на областна администрация  
на Област Бургас – анализ

Юсеин Мехмед 

Резюме: Докладът разглежда въпроса за организацията и управлението на областите в Република Бъл-
гария и в частност областна администрация Бургас в новите съвременни условия, като фактор за национал-
ната сигурност. Накратко са изследвани актуални проблеми на областните администрация Бургас за  да се 
изяснят и осмислят нови  решения в областта на защита на националната сигурност и координацията между 
областна администрация и другите държавни органи.

Ключови думи: областна администрация, национална сигурност, държавни органи

Abstract: The report focuses on the organisation and government of the Bulgarian Districts and particularly the 
regional administration of Burgas District in the new contemporary conditions, as a factor of national security. Actual 
problems have been considered in short, in order to get new ideas clarified and taken new decisions in the sphere of 
defending the national security and coordination between the regional administration and the other governmental 
authorities. 

Key words: regional administration, national security, government authorities

За целите на настоящето изследване фокусът 
ще бъде насочен към модела на организация 
и управление на областна администрация с ак-

цент върху област Бургас, като фактор за национал-
ната сигурност.

През 21 век основните проблеми пред сигур-
ността са обусловени от регионална нестабилност 
и неустойчиво развитие, появата и изострянето на 
конфликти с етнически и религиозен характер и 
свързаните с това форми на тероризъм, миграция, 
в това число и с глобализацията на организираната 
престъпност, което води до проявление на кризи, 
имащи значителни негативни последствия върху 
цялостната инфраструктура на отделна държава, 
регион и дори за световния мир и стабилност.

В тази насока е изказването на един от бивши-
те министри на отбраната на САЩ Макнамара – 
“Няма вече военна стратегия има само управление 
на кризи” е показателно за положението в света от 
гледна точка на проблемите на сигурността в гло-
бален мащаб, което оказва своето влияние и върху 
несигурността в регионален и национален мащаб.

Областният управител отговаря за държавното 
управление в областта от гледна точка на национал-
ната сигурност, съответствието между национални 
и местни интереси при провеждането на регионал-
на политика като едноличен орган на изпълнител-
ната власт. При осъществяването на правомощията 
си по защита на националната сигурност областни-

ят управител взаимодейства с органите на местно-
то самоуправление на територията на областта, с 
органите на изпълнителната власт и с други инсти-
туции, невключени в системата на изпълнителната 
власт1.

Нормативният акт, който определя и осъщест-
вява държавното управление по области е Устрой-
ственият правилник на областните администрации. 
Според този  правилник правомощията на област-
ният управител на Област Бургас по отношение на 
националната сигурност са  да отговаря за опазва-
нето и защитата на държавната собственост на те-
риторията на областта, да осъществява подготов-
ката на икономиката и населението в областта за 
отбрана и организира изпълнението на задачите, 
свързани с отбраната, в съответствие със Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република Бъл-
гария, да отговаря за опазването на обществения 
ред на територията на областта при упражняване-
то на нормативно предоставените му правомощия, 
да организира и ръководи дейностите по защита на 
населението, културните и материалните ценности 
и околната среда при бедствия.

Бургаска област2 е разположена в югоизточна-
та част на България на територия от 7748 кв.км и е 
втората по големина след Софийска област. На изток 
областта има излаз на Черно море, на юг граничи с 
Република Турция, на запад с Ямболска и Сливенска 
области, а на север - с Варненска и Шуменска об-
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ласти. Излазът на областта на Черно море повишава 
нейното транспортно географско значение, спомага 
за икономическото и развитие, но наред с положи-
телните факти, като морска граница на Р България 
крие и определени рискове за националната сигур-
ност, като опазване на границата от контрабанда, 
нерегламентирано влизане на евентуално опасни 
лица, функциониране на канали за бежанци и дру-
ги. През летният сезон тук пристигат и лица с крими-
нално поведение, което представлява проблем за 
опазване на общественият ред. На юг границата с Р 
Турция също се явява външна граница на България, 
а от 2007 г. и външна граница на Европейския съюз, 
като България  поема отговорност за опазване не 
само на националната си, но и на общоевропейска-
та територия. Тази отговорност става все по-голяма 
пред лицето на засилващия се миграционен и бе-
жански натиск след началото на арабската пролет 
от 2010 г. Продължава да е тревожна обстановката 
на изток от нас – кризата в Украйна от края на 2013 
г., все още крие рискове от ескалация в краткосро-
чен и средносрочен план. 

Летище Бургас от гледна точка на национална-
та сигурност също представлява интерес за опре-
делени терористични организации. Извършеният 
терористичният акт на летището е доказателство за 
това.

На територията на област Бургас са разполо-
жени крупни обекти на химическата, дървопрера-
ботващата и текстилната промишленост, които про-
извеждат, съхраняват, преработват и транспортират 
промишлени отровни вещества, лесно запалими 
течности, взривоопасни и експлозивни материали, 
това е положително от гледна точка на икономиче-
ското развитие, но също и възможност за възниква-
не на промишлени аварии.

Като потенциално най-опасен обект на терито-
рията на област Бургас се определя „Лукойл Неф-
тохим Бургас“ АД. В производствената, експлоата-
ционната и транспортна номенклатура на рафине-
рията като изходни, междинни и крайни продукти 
се включват химически вещества, чието емитиране 
във въздуха при евентуално бедствие създава ре-
ална заплаха за живота и здравето на служителите 
на дружеството и населението от прилежащата те-
ритория.

„Пристанище Бургас“ ЕАД е с предмет на дей-
ност обработка, съхранение и експедиция на всич-
ки видове генерални, насипни и наливни товари, а 
нефтено пристанище /Росенец/, разполагащо с 3 ко-
рабни места, се експлоатира от „Лукойл Нефтохим 
Бургас“ АД, като обектът е взриво- и пожароопасен.

„Кроношпан България“ ЕООД се намира в ПЗ 
„Север“, на изхода на гр. Бургас и е с предмет на 
дейност производство на дървесни плоскости и ла-
минирани плочи, с непрекъснат технологичен про-
цес. При евентуално бедствие, при неблагоприятни 
климатични условия и/или създадена аварийна 
ситуация се създават предпоставки за наднормено 
замърсяване на въздуха, като основен проблем е 
замърсяването с ЛОС и фини прахови частици. 

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД /
Летище Бургас/ е разположено до кв. Сарафово, от-

стои на около 120 - 150 м от най - близките жилищни 
сгради. Като потенциален източник за замърсяване 
се явяват емисиите от самолетите и резервоарния 
парк. Обектът е взриво- и пожароопасен, а населе-
нието е подложено на интензивно шумово замър-
сяване, особено през летния сезон. 

Потенциално опасни язовири са „Дермен 
дере”, с. Рудник и „яз. „Мандра”, Язовир „Порой” – 
при скъсване на язовирната стена граничеща с об-
щина Несебър и Язовир „Ахелой”, тъй като застра-
шава част от населението на к.к. Слънчев Бряг.

 В Бургаска област е възможно възникването 
на различни по вид бедствия, аварии и катастрофи, 
които могат да предизвикат значителни поражения 
и загуби на човешки и материални ресурси. В тези 
условия работата на областна администрация е из-
ключително сложна и отговорна.

Областната администрация подпомага об-
ластния управител при осъществяване на правомо-
щията му, като осигурява технически дейността му, 
извършва дейности по административното обслуж-
ване на гражданите и юридическите лица, отговаря 
за провеждане на националната политика в облас-
тта по отношение на националната сигурност.

Според Устройственият правилни�к общата 
численост на служителите в областна администра-
ция Бургас е 45 служители.

Структурата на администрацията, занимава-
ща се пряко със защита на националната сигурност, 
сигурността и действията при бедствия и аварии в 
структура на администрацията е следната /Фиг. 1/:

Областният управител като ръководител на 
единицата, чрез ресорния заместник областен уп-
равител и главния секретар ръководят служителите 
заети в осигуряването на защита на националните 
интереси, при бедствия и аварии.

Служителите, отговарящи за сигурността и 
безопасността са в състава на общата администра-
ция, като правомощията и отговорностите им са да 
организират дейността на областния съвет по сигур-
ност, да подпомагат взаимодействието му със Съве-
та по сигурността и осъществяват взаимодействие с 
Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерския съвет; подпомагат 
осъществяването на правомощията на областния 
управител във връзка с поддържане зоната на гра-
ничните контролно-пропускателни пунктове.

Служителят по ОМП подпомага дейността на 
Областния управител при планиране, организиране 
и управление на отбранително-мобилизационната 
подготовка в областта и за защитата на класифи-
цираната информация в Областна администрация 
Бургас в съответствие с нормите на ЗЗКИ. 

Съобразно Закона за отбраната и въоръжени-
те сили, областният управител на област Бургас ор-
ганизира в областна администрация изпълнението 
на задачите, свързани с отбраната и защитата на 
националната сигурност, които произтичат от зако-
ните и от актовете на органите за ръководство на 
отбраната и подготовката на икономиката и населе-
нието за отбрана. 

При упражняване на правомощията си по Зако-
на за отбраната и въоръжените сили на Р България, 
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областният управител на област Бургас се подпома-
га от Съвет по сигурност, който е председателстван 
от областния управител, със своя заповед област-
ният управител на област Бургас е обявявил пои-
менният състав и работното място на Областният 
съвет за сигурност, като е утвърждил плана за рабо-
та, целите, основните задачи и график на редовните 
заседания. Целта на Областният съвет за сигурност 
в област Бургас е постигане на висока ефективност в 
процеса на организиране на гражданската подкре-
па за отбраната на страната, повишаване знанията 
и уменията на състава, за ефективно и гъвкаво пла-
ниране и прогнозиране на военновременни спо-
собности, в съответствие с националните интереси 
и международните договорености4.

Длъжностните лица от различните ведомства 
съобразно своята компетентност представят в Съ-
вета по сигурността информации, предложения и 
програми за най-ефективно използване на налич-
ните ресурси в областта, които се обсъждат от ос-
новния състав на Съвета по сигурността, който при-
ема решения и за промяна в плановете. 

В отговор на устойчивото нарастване на ни-
вата на терористична заплаха в глобален мащаб, 
в изпълнение на чл. 5 от Закона за управление и 
функциониране на системата за национална сигур-
ност и налагането на прилагане на мерки за пре-
сичане на терористична дейност и овладяване на 
последствията от терористични актове областна 
администрация Бургас има изработен областен 
план за противодействие на тероризма. С плана 
се цели осигуряване на постоянна и адекватна за-
щита на гражданите, територията и националните 

интереси на Република България срещу терорис-
тични заплахи.

Планът създава организация за оповестяване, 
информиране, реагиране и управление на силите и 
средствата на органите на изпълнителната власт за 
предотвратяване и неутрализиране на терористич-
ни заплахи, и за овладяване на последствията при 
осъществен терористичен акт. Предмет на плана са 
и дейностите, осъществявани от органите за упра-
вление при различни нива на заплаха и степени на 
готовност.

Отговорностите на областния управител на об-
ласт Бургас, определени в нормативните докумен-
ти и националния план са свързани с организиране 
на разработването и утвърждаването на областен 
план за действие при терористична дейност, орга-
низиране и отговаряне за обучението на област-
ната администрация за начините на поведение и 
действие при терористични заплахи и изпълнение 
на необходимите защитни мерки, координиране 
и контролиране на подготовката за защита при те-
рористични действия, извършвана от областната 
администрация, териториалните звена на минис-
терствата и ведомствата, юридическите и физиче-
ските лица в областта. Той организира и контролира 
изпълнението на превантивни мерки за недопус-
кането или намаляването на последиците от теро-
ристични действия, както и създава организация за 
оповестяване при терористични заплахи.

От анализът на извършените през последните 
години терористични нападения се извеждат въз-
можните сценарии и се разработват начини за пре-
дотвратяване и противодействие.

Фиг. 1. Структура на областна администрация – Бургас



160

Друг специализиран план е Областният план 
за действие при временна закрила на бежанци, 
който е изработен за създаване на предварителна 
организация за рационално управление на силите 
на местните органи на изпълнителната власт при 
възникване на риск от кризисна ситуация в област 
Бургас, вследствие масово навлизане на чужденци, 
търсещи временна закрила на територията на об-
ластта.

Управлението на силите и средствата участ-
ващи в овладяването на кризата се осъществява от 
непосредствените им ръководители, на чието под-
чинение са. Координацията на действията на тери-
торията на крайграничните общини се осъществява 
от областния управител.

На основание Закона за администрацията и 
в изпълнение на  Закона за защита при бедствия 
с цел подобряване на координацията и взаимо-
действието между организациите и ведомствата на 
територията на област Бургас е създаден Областен 
координационен щаб за защита при бедствия. Об-
ластният управител разработва План за защита при 
бедствия, с цел да се повиши капацитета на орга-
ните за управление и администрацията на местно и 
национално ниво за организиране и координиране 
на превантивната дейност, за предварително об-
мислено управление на действията и взаимодейст-
вията по време на бедствията, както и при възстано-
вяване на щетите, нанесени от тях. Като превенция 
и подготовка за действие при евентуални бедствия 
областна администрация Бургас е изготвила спе-
циализирани планове за действие при възникване 
на даден вид авария. За изпълнение на областния 
План за защита при бедствия са изработени стан-
дартни оперативни процедури и правила за плани-
ране и действие при въвеждане на бедствено поло-
жение в областта или част от нея. Целта е оператив-
ните процедури да осигурят непрекъснат процес на 
координация между държавните органи, органите 
на местното самоуправление, местната админи-
страция и юридическите лица. Със Заповед на об-
ластният управител на област Бургас и на основание 
на Закона за администрацията и Закона за защита 
при бедствия е създаден Областен съвет за нама-
ляване на риска от бедствия, който е консултативно 
звено към Областния управител по въпросите на за-
щитата при бедствия. За превенция от наводнения 
периодично на всеки 6 месеца се създава между-
ведомственна комисия за извършване на проверка 
на техническото и експлоатационно състояние на 
потенциално – опасните язовири на територията на 
областта и междуведомствена комисия за извърш-
ване на проверка техническото и експлоатационно 
състояние на потенциално опасните реки.    

В съответствие със Закон за защита на класи-
фициранатаинформация са изработени правила за 
работа с класифицираната информация в областна 
администрация Бургас. Ръководителят на органи-
зационната единица цялостно ръководи и контро-
лира дейността по защита на класифицираната ин-
формация. Служителят по сигурността на информа-
цията подпомага ръководството, организира и кон-
тролира спазването на нормативните изисквания, 

отговаря за обучението на служителите в областта 
на защитата на класифицираната информация;

В изпълнение на законите и актовете на Ми-
нистерският съвет в областна администрация Бур-
гас има 18 действащи съвети и комиссии, част от 
тях са свързани със сигурността: Областен съвет за 
регионално развитие, Областен съвет по сигурност, 
Областен съвет за превенция и противодействие на 
корупцията, Комисия по безопасност на движение-
то по пътищата на област Бургас, Епизоотична коми-
сия, Областна комисия по транспорт, Комисия за во-
доспасителна дейност и безопасност на плажовете, 
Щаб за координация и защита на населението при 
бедствия, аварии и катастрофи, Областен съвет за 
намаляване на риска от бедствия.

Актуализирани са вътрешните актове, регла-
ментиращи процесите и дейностите в администра-
цията, вследствие на което се подобрява органи-
зацията, координацията и контрола на работните 
процеси, правилника за документооборота в об-
ластна администрация Бургас, вътрешните прави-
ла при управление на имоти и вещи – държавна 
собственост и Системата за финансово управление 
и контрол, в резултат на което е постигнат по-добър 
информационен обмен, оптимизирани са контрол-
ните дейности и са съкратени сроковете за обра-
ботване на документите.

Провеждат се планирани задължителни и спе-
циализирани обучения на служителите, водещо 
до повишена квалификация на служителите и усъ-
вършенстване на ефективността им в процеса на 
работа, гарантиращ добрата работа при защита на 
сигерността.

 Поддържат се в работно състояние воен-
но-временната система за управление, разработен 
е нов военновременен план за област Бургас.

Въпреки големите задължения на областния 
управител, произтичащи от нормативната база, 
свързани с извършване на конкретни дейности по 
отношение на националната сигурност на ниво об-
ласт, не е налице обезпечаване по отношение както 
на финансов, така и на човешки ресурс. В тази връз-
ка, служителите в областна администрация Бургас, 
изпълняващи дейности по защита на националната 
сигурност, защита при бедствия, аварии и други, са 
крайно недостатъчни, предвид факта, че съгласно 
структурата и щатното разписание на областна ад-
министрация, същата наброява 45 служители. От 
тях един служител е на длъжност „Главен експерт 
ОМП“, който е и служител по сигурността и е в със-
тава на Дирекция „Административно-правно об-
служване, финанси и управление на собственост-
та“, пет служители са назначени на длъжност опе-
ративни служители и един за поддръжка на обект.

През последните години имаше няколко тра-
гични случая след поройни дъждове и наводнения 
в тази връзка работата на  междуведомствената ко-
мисия по превенция от наводнения е изключително 
важна, но областните администрации се чувстват 
безпомощни да работят по превенцията на защита 
от наводнения. Периодично на всеки 6 месеца се 
създава междуведомствена комисия за извършва-
не на проверка техническото и експлоатационно 
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състояние на потенциално – опасните язовири и 
реки на територията на областта.  След приключ-
ване на своята работа всяка от комисиите изготвя 
подробно мотивирани констативен протокол с ин-
формация за съществуващото състояние и пре-
поръки за неотложни дейности с цел превенция и 
предотвратяване на евентуални бедствия, като из-
готвеният протокол се изпраща в София, но финан-
сиране няма и след 6 месеца комисията се събира 
пак за да отрази в своя протокол, че положението се 
е влошило още повече.

В съответствие със Закона за администрацията 
областният управител няма компетенции, нито пре-
доставени правомощия да осигурява обществения 
ред в областта, както и администрация която да го 
подпомага в тази област, функции по осигуряване-
то на обществения ред областния управител осъ-
ществява чрез изградените и ръководени от него 
консултативни съвети по “Сигурност” и за “Борба с 
корупцията и организираната престъпност”. 

За да бъдат реално изпълнявани възложените 
на областен управител основни задачи с Конститу-
цията на Република България, същият трябва да е 
обезпечен с необходимия нормативен, кадрови  и 
финансов ресурс, който да осигури възможността на 
областните управители да регулират и управляват 
значителен дял от обществените дела на територия-
та на областта, на собствена отговорност и в интерес 
на населението на териториалната общност.

Целта на този доклад е да се насочи внима-
нието върху темата с проблемите и да се започне 
работа в тази посока, да се намери начин за съз-
даване на териториална съгласуваност на всички 
звена на държавната администрация на територи-
ално ниво под прякото йерархично ръководство 
на областния управител, определяне на опростени 
механизми за координация на регионално ниво, 
както и между централното и регионално ниво. 
Във всяка една област да се създаде дирекция за 
защита и сигурност със поне следните функции -  
обществения ред, безопасност и защита на населе-
нието, здравеопазване, технологични и природни 
рискове и свързани с тях плановете за превенция и 
интервенция и гражданско-военно сътрудничест-
во в сферата на защитата на населението. Такова 
изследване на актуалните проблеми на областни-
те администрации в Република България и използ-
ване на системни подходи5 ще доведе до изясня-
ване и осмисляне на нови законодателни решения 
в областта на защита на националната сигурност 
и координацията между областна администрация 
и другите държавни органи като Министерство на 
вътрешните работи, Държавна агенция „Национал-
на сигурност“ и други. Това е задължителна крачка 
за по-ефективна работа на областните админи-
страции за осигуряване на обществен ред, защита 
при бедствия и аварии и защита на националната 
сигурност. 

1 Нейкова, М. Децентрализацията, основен фактор за повишаването на ефективността на управлението, София, 2013 г. 
стр.99, стр.101, стр. 104, стр. 105, стр.125, стр. 128, стр.130

2 Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014 -2020 г.
3 Устройствен правилник на областните администрации, Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., с последващи изм. и доп.
4 Нейкова, М. Реформата на областно ниво на управление – устойчиво регионално и местно развитие, Юридически 

сборник БСУ, 2012 г. стр. 161
 5 Манев.Е Организационна култура. Същност, промяна изследване. С.,2007
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Организацията и управлението  
на областите в Република България – 

анализ на нормативната база
Юсеин Мехмед 

Резюме: В доклада е направен кратък преглед на нормативната база на областните администрации в 
Република България по отношение на сигурността с анализ и препоръки за подобряването и. Разгледани са 
действащите нормативни документи, отнасящи се до организацията и управлението на областите в Репу-
блика България, като част от националната сигурност, водещи до научно обоснован анализ и търсене на нов 
начин за усъвършенстване на работата на областите в Република България.

Ключови думи: нормативна база, областна администрация, областен управител, национална и област-
на сигурност

Abstract: In this report a short review has been made of the regulatory base of all district administrations in 
the Republic of Bulgaria, concerning the security with analysis and recommendations for improvement. The current 
regulatory documents are considered referring to organisation and government of the districts of the Republic of 
Bulgaria, as part of the national security, leading to scientifically reasoned analysis and looking for a new method of 
work improvement in the Bulgarian districts. 

Key words: regulatory base, district administration, district governor, national and district security

Институцията губернатор, градоначалник и по 
късно областен управител, намира тради-
ционно място в българската правна система, 

като начин за правно уреждане на възможностите 
за решаване на въпроси от местно значение. Още 
в началото на третата българска държава страна-
та е разделена на губернии и се формират съвети 
за местно самоуправление. Правното положение 
на областния управител е предвидена по действи-
ето на Търновската конституция, като принцип за 
разделение на властите, изграждане на ново ад-
министративно деление на страната. Областният 
управител, е създаден, като местен държавен и 
административен орган на съответната територия. 
Това е уредено и в специалните закони: Закон за 
окръжните управители и околийските началници 
(ДВ, бр. 116 от 9.X.1882 г.), Закон за градските общи-
ни (ДВ, бр. 69 от 19.VII.1886 г.), Наредба - закон за 
градските общини (ДВ, бр. 114 от 20.VIII.1934 г.) и др. 
В Конституциите от 1947 г. и 1971 г. институцията об-
ластен управител не намира място, причината е но-
вото административно - териториално устройство 
на страната в което няма области. 

Нормативната база на организацията и упра-
влението на областите в Република България, както 
и функциите и отговорностите на областния упра-
вител, като териториален орган на изпълнителната 
власт в областта с обща компетентност са определе-

ни от Конституцията на Република България от 1991 
г., след въвеждане на ново административно-тери-
ториално деление и нови териториални единици 
– области. По силата на чл. 142 от Конституцията, 
областта е административно-териториална едини-
ца за провеждане на регионална политика, за осъ-
ществяване на държавно управление по места и за 
осигуряване на съответствие между националните 
и местните интереси. Управлението на областта се 
осъществява от областен управител, подпомаган 
от областна администрация. Областният управител 
осигурява провеждането на държавната политика, 
отговаря за защита на националните интереси, на 
законността и обществения ред, той осъществява и 
административен контрол от страна на държавата 
спрямо органите на местното самоуправление. 

Конституцията на Република България от 1991 
година определя само рамката на институцията 
областен управител, докато статутът на областния 
управител, неговите права и задължения са опре-
делени от конкретни устройствени закони, като За-
кона за административно-териториално деление 
на Република България, Закона за администрация-
та, Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и други.

В българския правен мир законовите и подза-
конови актове, които включват определени право-
мощията и задължения на областния управител по 
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специалното законодателство са регламентирани в 
105 нормативни акта (64 закона и 41 подзаконови 
нормативни акта).

Основните принципи при административно-те-
риториалното устройство на страната са в съответ-
ствие с Европейската харта за местно самоуправле-
ние, ратифицирана от Народното събрание през 
1995 г. Тя е основна нормативна база, чрез която 
страните-членки на Съвета на Европа следва да по-
стигнат максимална изчерпателност и ясни критерии 
по въпросите на местното самоуправление, докол-
кото това е възможно от гледна точка на различията 
в законодателните уредби на отделните държави.  С 
нея се регламентира прилагането на общоевропей-
ските норми, които защитават и развиват правата и 
самостоятелността на местната власт1.

Според Конституцията на Р България, областта 
е административно-териториална единица за про-
веждане на регионална политика, за осъществяване 
на държавно управление по места и за осигуряване 
на съответствие между националните и местните 
интереси. Управлението в областта се осъществява 
от областен управител, който се назначава от Минис-
терски съвет, подпомаган от областна администра-
ция. Областният управител осигурява провеждането 
на държавната политика, отговаря за защитата на на-
ционалните интереси, на законността и на общест-
вения ред и осъществява административен контрол. 
Областният управител не е елемент от системата на 
местното самоуправление, а е внесен в областта ор-
ган на правителството, който осъществява опреде-
лени организиращи и контролни функции2.

Законът за административно-териториално 
деление на страната е основният нормативен акт, 
регламентиращ реда и условията за създаването 
на административно-териториални и териториални 
единици и извършването на административно-те-
риториални промени. С него се доразвиват и кон-
кретизират правните постановки на Конституцията. 
Според този закон областта е административно-те-
риториална единица, състояща се от една или пове-
че общини. Територията на Република България се 
разделя на 28 области, чиито границите и админи-
стративните центрове се утвърждават с указ на пре-
зидента по предложение на Министерския съвет.

Съгласно Закона за администрацията област-
ният управител е териториален едноличен орган на 
изпълнителната власт, който осъществява държав-
ното управление по места и осигурява съответствие 
между националните и местните интереси при про-
веждане на регионалната политика по отношение 
на националната сигурност.

Правомощията му могат да се групират в след-
ните по-важни групи: общо ръководство, органи-
зация на държавната политика в територията на 
областта и координация между националните и 
местните интереси; контрол по законосъобразност 
по отношение на актовете на местното самоупра-
вление и на местната администрация, както и тези 
на държавните органи на територията на областта, 
организация на отбранително-мобилизационната 
подготовка на населението, защита при бедствия и 
аварии и опазване на обществения ред, опазване и 

управление на държавната собственост на терито-
рията на областта.

При изпълнение на своите правомощия об-
ластният управител се подпомага от администра-
ция, чиято дейност, структура, организация на ра-
бота и състав се определя с устройствен правилник 
приет от Министерски съвет.

Областният управител представя в Министер-
ския съвет ежегоден доклад за дейността на об-
ластната администрация, в който разгледана и дей-
ността му по отношение на правомощията му във 
връзка с националната сигурност.

Нормативният акт, който определя държавно-
то управление по области е Устройственият правил-
ник на областните администрации. В този правил-
ник са изброени правомощията на областния упра-
вител по важните от които са3:

l провежда държавната политика в областта, 
координира работата на органите на изпълнителна-
та власт и на техните администрации на територия-
та на областта и взаимодействието им с местната 
власт;

l осигурява съответствие между национал-
ните и местните интереси, организира разработва-
нето и изпълнението на областни планове, страте-
гии и програми за регионално развитие, осъществя-
ва взаимодействие с органите на местното самоу-
правление и местната администрация;

l отговаря за опазването и защитата на дър-
жавната собственост на територията на областта;

l упражнява контрол по законосъобразнос-
тта на актовете и действията на органите на мест-
ното самоуправление и местната администрация;

l осигурява спазването на законността на те-
риторията на областта и осъществява администра-
тивен контрол по изпълнението на административ-
ните актове;

l осъществява връзка с териториалните зве-
на на централната администрация на изпълнител-
ната власт на територията на областта.

В Закона за местно самоуправление и местна 
администрация се предвижда заповедите, които 
издава кмета на общината за опазване на общест-
вения ред да могат да се обжалват от началници-
те на съответните структури на Министерството 
на вътрешните работи пред областния управител 
в тридневен срок, като обжалването не спира из-
пълнението. Заповедите на областния управител се 
съгласуват с министъра на вътрешните работи и не 
подлежат на обжалване.

Областният управител упражнява контрол за 
законосъобразност на актовете на общинските съ-
вети, той може да върне незаконосъобразните ак-
тове за ново обсъждане в общинския съвет или да 
ги оспорва пред съответния административен съд. 

Законът за управление и функциониране на 
системата за защита на националната сигурност 
предвижда за осъществяване на функциите си Съ-
ветът по сигурността към Министерски съвет да 
осъществява сътрудничество с други държавни ор-
гани, какъвто е областният управител. Предвижда 
се управлението при кризи да се осъществява от 
Министерски съвет чрез Националната система за 
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управление при кризи, която включва и областни 
ситуационни центрове.

Законът за защита при бедствия урежда общест-
вените отношения, свързани с националната сигур-
ност за осигуряването на защитата на живота и здра-
вето на населението, опазването на околната среда и 
имуществото при бедствия, като посочва, че органите 
на изпълнителната власт, юридическите лица и едно-
личните търговци организират защита при бедствия в 
изпълнение на възложените им функции. Координи-
рането на действията на тези органи става с единна 
спасителна система за защита при бедствия.

По отношение на областните управления, За-
конът за защита на класифицираната информация 
урежда обществените отношения, свързани със съз-
даването, обработването и съхраняването на класи-
фицирана информация, както и условията и реда за 
предоставяне на достъп до нея. Цел на закона е за-
щитата на класифицираната информация от нерегла-
ментиран достъп, като класифицирана информация 
по смисъла на този закон е информацията, предста-
вляваща държавна или служебна тайна, както и чуж-
дестранната класифицирана информация.

С редица други закони на областния управител 
се предоставят и редица допълнителни компетенции.

В изпълнение на законите и актовете на Ми-
нистерският съвет в областните администрация са 
приети и действат съвети и комисии. Към всички 
тези съвети и комисии има изработени, приети и 
одобрени  правилници за работа, в които е опреде-
лен състав, правомощия и задължения.

Вътрешните актове, регламентиращи процеси-
те и дейностите в администрацията, вследствие на 
което се подобрява организацията, координацията и 
контрола на работните процеси периодично трябва 
да се актуализират. Чрез правилника за документо-
оборота в областните администрации, вътрешните 
правила при управление на имоти и вещи – държав-
на собственост и Системата за финансово управле-
ние и контрол се изгражда система, в резултат на 
което се постига по-добър информационен обмен, 
оптимизират се контролните дейности и се съкраща-
ват сроковете за обработване на документите.

По изработен план-график се провеждат  пла-
нирани задължителни и специализирани обучения 
на служителите, водещо до повишена квалифика-
ция на служителите и усъвършенстване на ефектив-
ността им в процеса на работа, гарантиращ добрата 
работа при изпълнение на служебните задължения.

Поддържат се в работно състояние воен-
но-временните системи за управление, разработе-
ни  са военновремени планове за областта, План за 
работата на Областния съвет по сигурност, Регистър 
за военните паметници, План за защита при бед-
ствия, План за временна закрила, План за работата 
на комисията „Военни паметници“, План за проти-
водействие на тероризма, План за работата на об-
ластната комисия по безопасност на движението, 
План за привеждане на област Бургас в по-високи 
състояния и степени на готовност и други.

От прегледа на нормативната база ясно се 
вижда, че за разлика от огромните задължения на 
областния управител свързани с извършване на кон-

кретни дейности по отношение на провеждане на 
регионална политика, за осъществяване на държав-
но управление по места и за осигуряване на съответ-
ствие между националните и местни интереси, може 
да се каже, че не е налице обезпечаване по отноше-
ние, както на финансов, така и на човешки ресурс.

Един проблем засягащ работата по сигур-
ността и защитата на гражданите при бедствия и 
аварии е следствие от изменението на Закона за 
министерство на вътрешните работи, с което ди-
рекциите „Гражданска защита“ бяха закрити и бе 
създадена Главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“, която обедини 
ресурсите на двете главни дирекции „Пожарна и 
аварийна безопасност“ и „Гражданска защита“, но 
в същото време, чрез направени нормативни про-
мени се вмениха допълнителни задачи по плани-
рането,  превантивната дейност, координацията 
и инвестиционния контрол на звената по ОМП. До 
тогава областните дирекции „Гражданска защита“  
с отдел „Превантивна дейност“ имаха назначени 9 
души специалисти по различните видове бедствия 
и аварии, които активно подпомагаха областните 
управители за планирането и осъществяването на 
превантивните мерки за защита на населението и 
инфраструктурата при бедствия, недопускане на 
аварии, както и координация с териториалните 
структури към министерствата за своевременно 
овладяване на бедствени ситуации. Получи се така, 
че задълженията на Областния управител по Закона 
за защита при бедствия не са отменени, като с или 
без Областна дирекция „Гражданска защита“, зада-
чите и разпорежданията, за организиране на пла-
нирането, превенцията, координацията, аварийно 
възстановителните работи, контрола и управление-
то, пак са насочени към него. 

Съгласно разпоредбите на чл. 7 ал. 1 т. 6 от За-
кона за администрацията, в Общата администра-
ция е включено звено „Управление при отбранител-
но-мобилизационна подготовка“, за дейностите и 
задачите по отбранително-мобилизационна подго-
товка,  на държавните органи  и юридическите лица 
с военновременни задачи, като законът предвижда 
в областна администрация създаване на звено по 
отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП), 
чиито състав следва да включва ръководител, екс-
перти с аналитични функции, експерти със спома-
гателни функции и изпълнители. Всичко това нала-
га допълнително назначаване на служители, тъй 
като един служител не е достатъчен за качествено 
изпълнение на всички дейности по нормативни-
те изисквания. Като се вземе предвид ниското за-
плащане, интензивността и изискването за много и 
разностранни знания и умения, тези длъжности са 
непривлекателни за млади специалисти, които да 
започнат кариерата си, да придобиват нови знания 
и експертни умения, в продължение на 8 – 10 годи-
ни. По тези причини, най-често кандидати за тези 
длъжности са пенсионирани служители от Бъл-
гарската армия или от МВР, което само по себе си 
е положително, защото държавата продължава да 
използва знанията, уменията и опита на тези, висо-
ко квалифицирани специалисти, но това нарушава 
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принципа на приемствеността в кадровата полити-
ка – когато си отиде един добър експерт, след него 
остава празнина и изграждането започва от начало 
в следващите няколко години. 

Съвременните комуникационни технологии, 
умението за работа с криптографски материали, 
ежедневната работа с документи съдържащи кла-
сифицирана информация многообразието на про-
блемите при търсене и събиране на информация в 
екстремни ситуации, поставят много високи изиск-
вания и пред служителите назначавани на длъж-
ността „Оперативен дежурен“. 

В тази връзка трябва да бъде променен Устрой-
ственият правилник на областните администрации 
по начин, позволяващ да бъде сформирано звено 
ОМП, да се увеличи щата и състава на звеното се 
включи в щатната численост на персонала. Сфор-
мирането на такова звено довежда до значително 
повишаване на административния капацитет, изди-
гане на по-високо ниво ефективността в организа-
цията на работата и постигане на ново по-високо 
качество при изпълнението на функциите и задачи-
те при поддържане в актуално състояние на всички 
планиращи документи: 

l Военновременен план на областта;
l План за привеждане от мирно на военно 

положение на областта;
l План за мобилизация на областта;
l План за защита при бедствия на областта;
l План за физическата сигурност на класифи-

цираната информация;
l План за защита на класифицираната инфор-

мация при положение на война, военно или друго 
извънредно положение;

l План за транспортно осигуряване.
Безспорен факт е, че на областните управите-

ли са възложени значителен брой правомощия и 
са им вменени редица отговорности, които не са 
обезпечени в достатъчна степен. Допълнително 
отделни министерства възлагат на областните уп-
равители извършването на проверки и организира-
нето на дейности, които не произтичат от предви-
дените в законодателството функции на областния 
управител. С оглед осигуряването на необходимия 
финансов ресурс трябва да бъдат обсъдени и да се 
намерят начини за допълнителни възможности за 
финансиране. Необходимо е определени приходи 
или части от тях, акумулирани от областните адми-
нистрации, да останат в разпореждане на област-
ния управител – например режийни разноски от ре-
ализирани продажби на имоти – държавна собстве-
ност, постъпления от наеми, съдебно-деловодни 
разноски, юрисконсултско възнаграждение и др.

Нужно е премахване на ограничението за про-
дажба на имоти с данъчна оценка над 10 000 лева 
от областния управител., тъй като промяната в За-
кона за държавната собственост и Закона за прива-
тизация и следприватизационен контрол, с която 

1 Нейкова, М .Отговаря ли администрацията на изискванията на европейското административно пространство, Юби-
леен сборник в чест на 85-годишнината на проф. д-р Добри Димитров, 2014

2 Нейкова, М. Реформата на областно ниво на управление - устойчиво регионално и местно развитие, Юридически 
сборник, 2012,  стр.100

3  Устройствен правилник на областните администрации, Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2000г., с последващи изм. и доп.

това правомощие се възложи на Агенцията за при-
ватизация и следприватизационен контрол, се ока-
за неефективна.

Процесът на регионална децентрализация из-
исква осъществяването на реформи, насочени към 
превръщане на областната администрация в кон-
центрирана регионална структура за провеждане 
на секторните политики. Това е свързано не само с 
прехвърляне на правомощия към областния упра-
вител и подпомагащата го областна администра-
ция, но и с развитие на необходимия организацио-
нен, експертен и финансов капацитет за ефективно 
изпълнение на делегираните функции. Този процес 
сам по себе си ще доведе до намаляване на голе-
мия брой териториални звена на централната ад-
министрация и на служителите, заети  в тях, и по 
– добро прилагане на публичните политики, както 
и до повишаване на достъпността и качеството на 
услугите за гражданите и бизнеса.

В контекста на изложеното и очакваните ре-
зултати от реформата, както и отчитайки насто-
ящата функционална компетентност на областния 
управител считам за целесъобразно в състава на 
областната администрация да бъдат включени пър-
воначално следните териториални звена:

l Териториалните звена на Министерството 
на регионалното развитие за стратегическо плани-
ране и координация на регионалното развитие;

l Областните дирекции „Пожарна безопас-
ност и защита на населението”

l Областните пътни управления;
l Териториалните сектори на Изпълнителна-

та агенция по рибарство и аквакултури;
 l Териториалните звена на Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие; 
l Териториалните звена на Главна дирекция 

„ГРАО“ 
Целесъобразно е така създадените териториал-

ни звена да преминат в структурата на областните ад-
министрации с оглед на правомощията на областния 
управител за координация на работата на органите 
на изпълнителната власт и на техните администра-
ции на територията на областта и взаимодействието 
им с местната власт. За конкретното предложение 
не се налага промяна на териториалния обхват на 
звеното, тъй като е предвидено Единната система 
за гражданска регистрация и административно об-
служване на населението да функционира на нацио-
нално, областно и общинско ниво. Реализирането на 
това предложение ще подобри значително коорди-
нацията и оперативността в работата на държавната 
администрация на областно ниво. 

С настоящият доклад е направен опит за из-
следване на организацията и управлението на обла-
стите в Р България чрез интерпретация на подбрани 
теории, като са направени са научно обосновани из-
води за тяхното усъвършенстване и ролята им като 
фактор за националната сигурност на Р България.
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Модел на организация и управление 
на общини Поморие и Несебър – 

предизвикателства за усъвършенстване
Мария Арбова-Демирева

Резюме: Докладът е ориентиран към ролята на административно-териториалното устройство и значи-
мостта на общината в управлението на съответната местна територия, като обхваща структурата, функциите 
и взаимодействието на местните органи на управление в общината във връзка с осъществяването на дей-
ностите, свързани с националната сигурност, на основата на примера на община Поморие и община Несебър. 
Разгледани са актуалните им проблеми, възникващи при осъществяване на тези дейности, с цел повишаване 
на ролята на органите на местно самоуправление и местна администрация в двете общини, като фактор за 
националната сигурност.

Ключови думи: местно самоуправление, местна администрация, сигурност

Abstract: The report is focused on the role of the administrative territorial structure and the significance of the 
municipality in governing  the local territory, including structure, functions, and interaction of the local authorities 
in governing the municipality in connection with implementation of the activities for the national security, by the 
example of both municipalities – Pomorie and Nessebar. Their actual problems have been considered and the purpose 
is to increase the role of the local authorities in self-government and administration in both municipalities, as a factor 
of national security. 

Key words: local self-government, local administration, security

Проблематиката на местното самоуправление 
и местната администрация е богата и дина-
мична. Докладът е ориентиран към изследва-

не на предизвикателствата пред сега действащия 
модел на организация и управление на общините 
Поморие и Несебър, като се анализира  ролята на 
административно-териториалното устройство и 
значимостта на общината в управлението на съот-
ветната местна територия, като обхваща структу-
рата, функциите и взаимодействието на местните 
органи на управление в общината във връзка с осъ-
ществяването на дейностите, свързани с национал-
ната сигурност, на основата на примера на Община 
Поморие и Община Несебър.

Анализите свързани с темата се базират на ос-
новни теории и модели за местното самоуправле-
ние като форма на децентрализация с цел повиша-
ване на ефективността му1, на теоретично обосно-
вани съвременни виждания за усъвършенстване на 
ефективността на процесите на децентрализация 
в управлението на страната2, на теориите за орга-
низацията разглеждана като сложна социална сис-
тема, общата теория за сигурността3 и теорията за 
изискванията за съдържанието на определението 
за сигурност.4 

Населението на тези общини осъществява 
местната власт чрез избраните от тях общински съ-
вети, които са органи на местно самоуправление. В 
изпълнение на своите функции общинският съвет 
приема правилници, наредби, инструкции, декла-
рации и решения.

Специално изработен и приет Правилник, 
урежда организацията и дейността на Общински 
съвет Поморие5 и Общински съвет Несебър6, отно-
шенията с общинската администрация и условията 
за сдружаване на общината. В тях се посочва, че 
общинският съвет определя  политиката за изграж-
дане и развитие на общината във връзка с осъщест-
вяване на дейности по отношение на националната 
сигурност, в сферата на общинското имущество, об-
щинските предприятия, общинските финанси, об-
щинската администрация, образованието, здравео-
пазването, културата, устройството и развитието на 
територията на общината и на населените места в 
нея, благоустрояването и комуналните дейности и 
много други. Съгласно тези правилници, в общин-
ските съвети на двете разглеждани общини, функ-
ционират няколко постоянни и временни комисии, 
чиято дейност е свързана с националната сигурност. 

Постоянната комисия, която упражнява своите 
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правомощия в областите, свързани със защитата на 
сигурността на личността и обществото, основните 
права и свободи на българските граждани, на дър-
жавните граници, териториалната цялост, нацио-
налния суверенитет и независимостта на страната 
в съответствие с Конституцията, законите на Репу-
блика България, Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет – Поморие и Правил-
ника за организацията и дейността на Общински съ-
вет – Несебър е Комисията по законност, обществен 
ред, местно самоуправление приватизация и след-
приватизационен контрол и контрол по изпълнение 
на решенията на общинския съвет към Общински 
съвет - Несебър, а тази на Общински съвет – Помо-
рие - Комисия по законност и обществен ред.

И в двата общински съвета са създадени коми-
сии по Закона за предотвратяване и установяване 
на конфликт на интереси /отменен с § 3, т. 3 от пре-
ходните и заключителните разпоредби на Закона 
за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество - ДВ, бр. 7 
от 19 януари 2018 г., в сила от 23.01.2018 г./, по бю-
джет, финанси, европейски фондове, национални и 
регионални програми, както и такива разглеждащи 
въпросите, свързани с общинската собственост, жи-
лищна политика, общински дружества и предпри-
ятия, устройството на територията, селско, горско, 
ловно стопанство и опазване на околната среда, и 
не на последно място – образование, култура, ту-
ризъм, спорт, здравеопазване вероизповедание и 
социални дейности. Приети са няколко наредби, с 
които се уреждат отношения, свързани със сигур-
ността на територията на съответната община, като 
се създават условия за превенция на нарушенията 
и се определят санкции за техните извършители, а 
също така се определят и правомощията на общин-
ската администрация и другите институции за кон-
трол и налагане на санкции, като в Община Несебър 
се предвижда създаване на контролиращо звено по 
изпълнението на Наредбата.

В отделна наредба и двете общини са регла-
ментирали реда и условията за установяване на 
жилищни нужди, и за управление и разпореждане 
с общински жилища на територията си, от общин-
ския жилищен фонд. В нея се предвиждат т. нар. ре-
зервни жилища, като по предложение на кмета на 
общината с решение на общинския съвет се приема 
списък, в който се определя броя, вида и местона-
хождението им, като тези жилища не могат да се 
продават и в тях се настаняват под наем за срок не 
по-дълъг от две години лица, жилищата на които са 
станали негодни за обитаване в резултат на природ-
ни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени 
от самосрутване, както и такива, в семейството на 
които са налице остри социални или здравословни 
проблеми. 

Общинските съвети на Поморие и на Несебър 
с Правилници за реда и начина за отпускане на 
еднократна финансова помощ, с регламентирали 
отпускането на еднократна финансова помощ на 
нуждаещите се лица и семейства на територията на 
общината, пострадали от бедствия, аварии, пожари 
и др. природни бедствия.

В община Поморие с наредба са определени 
специфичните изисквания за пожарна безопасност 
на територията на общината, в която са посочени 
организацията и изискванията за пожарна безопас-
ност на обектите сградите и помещенията. В нея 
се предвижда ръководителите на учреждения, ор-
ганизации и фирми, съобразно със специфичните 
особености на техните обекти да подготвят вътреш-
ни наредби, заповеди и инструкции за осигуряване 
на пожарната им безопасност.

Общински съвет – Несебър е приел специална 
Наредба за дейността по предотвратяване и лик-
видиране на последствията при бедствия, аварии 
и катастрофи, с която урежда организацията, ос-
новните функции и задълженията на общинската 
администрация, търговските дружества и еднолич-
ните търговци и задълженията на гражданите за 
провеждане на превантивна дейност по опазване 
живота и здравето на хората, частната, общинската 
и държавна собственост, както и мерките за огра-
ничаване и ликвидиране на последствията при въз-
никване на бедствия, аварии и катастрофи. Кметът 
на общината със своя заповед определя състава на 
Постоянната комисия и щаб към тях на територията 
на община Несебър за защита на населението при 
бедствия аварии и катастрофи от съответните ад-
министрации, като ежегодно се разработват плано-
ве за провеждане на спасителни и неотложно ава-
рийно-възстановителни работи, за ликвидиране на 
последствията при бедствия аварии и катастрофи, 
за взаимодействие с поделенията на въоръжените 
сили на територията на общината при възникване 
на бедствия, аварии и катастрофи и за тяхното учас-
тие в спасителни и неотложни аварийно-спасител-
ни работи.

Общински съвет – Несебър е приел Общински 
план за защита при бедствия, разработен от Об-
щинския съвет за намаляване на риска от бедствия, 
съгласно Закона за защита при бедствия. С плана се 
определят и систематизират видовете опасности и 
произтичащите от тях неблагоприятни последици 
за населението, околната среда и функционирането 
на обектите от националното стопанство, след кое-
то в зависимост от видовете и характера на потен-
циалните рискови фактори след реална оценка на 
наличните сили и средства в обектите, кметствата 
и общината като цяло, да предвиди организацията, 
координацията, ръководството и основните функ-
ции и задачи на държавните органи, местното само-
управление и местната администрация, фирмите и 
обектите за недопускане, намаляване и ликвидира-
не на последствията при възникване на бедствия и 
аварии на територията на община Несебър. В тази 
връзка се анализират и оценяват всички възможни 
видове опасности, породени както от природните 
проявления и аномалии – бедствията и стихиите, 
така и от дейностите и средствата за тяхното раз-
витие, контрол и управление, свързани с участието 
на човека. Независимо от специфичния характер на 
задачите, тяхната реализация в рамките на общи-
ната е съобразена с елементите на националната 
политика по осигуряване защитата на населението 
и националното стопанство при възникване на кри-
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тични ситуации. За постигането на всяка отделна 
цел в плана са предложени конкретните задачи, 
тяхната последователност и участващите органи, 
сили и средства в организирането и провеждането 
на защитата в община Несебър при възникване на 
бедствия и аварии. Част от Общинския план за за-
щита при бедствия са Специализираните планове, 
които се разработват в отделни части въз основа на 
направения анализ за всяко възможно бедствие. 
Основно ръководство на организацията на дейст-
вията на органите за защита при бедствия се явява 
планът за защита при бедствия и аварии на съот-
ветната община, а ръководство на организацията 
за действията на органите за защита при бедствия 
са аварийните планове на фирмите, предприятията 
и учрежденията. Всяка година Кметът на общината 
издава заповед, в която обявява състава на Общин-
ския щаб за изпълнение на общинския план за за-
щита при бедствия и за взаимодействие с другите 
щабове по Закона за защита при бедствия. Силите 
и средствата за реагиране и ликвидиране на после-
диците при бедствия са частите на единната спаси-
телна система и силите и средствата на фирмите на-
миращи се на територията на общината упоменати 
в приложенията към специализираните планове. В 
община Несебър, за разлика от община Поморие, 
има изградено доброволно формирование, с чис-
лен състав от 15 души, като е изработен и ред за 
привличане на допълнителни сили извън терито-
рията на общината.

В Община Поморие и в Община Несебър имат 
разработен План за привеждане в готовност за ра-
бота във военно време на съответната община, с 
който се регламентира последователността, време-
то и отговорностите при изпълнението на меропри-
ятията по привеждането на общината от мирно във 
военно положение. Основната цел е поддържането 
на постоянна готовност за организирано привеж-
дане на общинската администрация за работа във 
военно време и създаване на условия за органи-
зирано и своевременно нарастване на готовността 
за изпълнение на възложените военновременни 
задачи. Нарастването на готовността включва под-
готовката на човешките и материалните ресурси, и 
създаване на организация за достигане на способ-
ности за успешно изпълнение на пълния обем от 
възложени военновременни задачи. Нарастването 
на готовността се дефинира в четири степени – го-
товност ПОСТОЯННА, ИЗВЪНРЕДНА, ПОВИШЕНА и 
ПЪЛНА. За оповестяване от Областна администра-
ция Бургас, се разработват пакети със сигнали за 
привеждането в готовност ИЗВЪНРЕДНА, ПОВИШЕ-
НА и ПЪЛНА, които се залагат при дежурните длъж-
ностни лица. Пакетите се съхраняват като документ 
съдържащ класифицирана информация с ниво на 
класификация „Поверително“ при дежурния по 
Общински съвет по сигурност, в отделна каса или в 
обособено отделение в общата каса, което има са-
мостоятелна ключалка и приспособление за запе-
чатване. Отговорник по разработването и актуали-
зацията на Плана за привеждане в готовност за ра-
бота във военно време е секретаря на Общинския 
съвет по сигурност, а право на проверка на плана и 

на готовността на Община Поморие и Община Не-
себър за работа във военно време без ограничения 
имат Президентът и Министър-председателят на 
Република България.

Наред с общинския съвет, другият орган на 
местно самоуправление е кметът на общината, 
който е и орган на изпълнителната власт в съответ-
ната община. С Устройствените правилници на об-
щинските администрации на Община Поморие7 и 
Община Несебър са определени организацията на 
дейност и функционалните задължения на админи-
стративните звена.

Кметът на общината ръководи цялата изпъл-
нителна дейност на общината, отговаря за опазва-
нето на обществения ред, като за осигуряването 
му издава писмени заповеди, задължителни за 
началниците на съответните структури на Минис-
терството на вътрешните работи, председателства 
съвета по сигурност, както и осъществява и други 
функции, свързани с националната сигурност, оп-
ределени със закон, подзаконов нормативен акт 
или с решение на Общинския съвет, както и из-
пълнява и функции, възложени му от централните 
държавни органи.

В структурата и на двете общини са предви-
дени гл. експерт „Отбранително мобилизационна 
подготовка“, както и завеждащ регистратура по За-
кона за защита на класифицираната информация, 
на пряко подчинение на кмета на общината. 

Гл. експерт „Отбранително мобилизационна 
подготовка“: 

l участва в разработването и актуализира-
нето на: общинския план за защита при бедствия и 
плановете на потенциално опасните обекти в общи-
ните за които отговаря, участва в организирането, 
създаването и поддържането в готовност на орга-
ни за управление и доброволни формирования за 
действие при бедствия, аварии и катастрофи в об-
щината, в планирането и организирането на орга-
ните за управление в общината, за която отговаря 
по въпросите на защита, в организирането на пре-
вантивната дейност за предотвратяване и намаля-
ване на вредните последствия от бедствия, аварии 
и катастрофи в общината;

l разработва и провежда учебни сборове, 
щабни тренировки и учения по защитата в община-
та, извършва проверки на обектите, работещи с ри-
скови вещества и материали, дава предписания за 
снижаване на риска и съставя констативни актове 
за нарушения по Закона за защита при бедствия;

l участва в организирането и координиране-
то на силите и средствата от Единната спасителна 
система в СНАВР при бедствия в зоната за отговор-
ност, събира информация за възникналите бед-
ствия, аварии и катастрофи в общината, информира 
ОКИЦ и застрашеното население за създалата се 
обстановка, за предприетите мерки за ликвидира-
не на последствията и за начините за поведение и 
действие, както и организира поддържането в го-
товност средствата за оповестяване в общината в 
зоната за отговорност;

l анализира състоянието и готовността на 
търговските дружества и предприятията, еднолич-
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ните търговци на територията на общината за пре-
дотвратяване и ликвидиране на последствията от 
бедствия, аварии и катастрофи, събира, обработва 
и предоставя информация за съществуващите по-
тенциални опасности, за възникналите бедствия, 
аварии и катастрофи и за последствията от тях, за 
способите организацията на защитата и др.;

l организира мероприятията по осъществя-
ване на наблюдение и контрол за радиоактивно и 
химическо заразяване на територията на общината, 
участва в подготовката и провеждането на плани-
рания учебен процес по защитата в учебните, дет-
ските заведения и потенциално опасните обекти, 
както и подготвя справки, информации, отговори на 
писма и др. по проблемите на защитата, организи-
ра съхранението, поддържането и обслужването на 
защитните съоръжения и индивидуалните средства 
за защита в зоната на отговорност.

Завеждащ регистратура по ЗЗКИ - отговаря 
за наличността и правилното отчитане, приемане, 
използване, разпределяне, раздаване, събиране и 
съхраняване на материали, съдържащи класифици-
рана информация. 

В община Несебър, за разлика от община По-
морие са изградени структурни звена, имащи отно-
шение с функциите, изпълнявани от Община Несе-
бър, по отношение на националната сигурност. 

Дирекция „Контролни дейности и информа-
ционна сигурност” ръководи и контролира цялост-
ната дейност на общинската администрация по 
спазване на Наредбата за опазване на обществения 
ред на територията на Община Несебър и Наредба 
№11, чл.172, приети от Общински съвет Несебър, 
контрол върху предоставянето на субсидии на ор-
ганизации с нестопанска цел /културни, спортни и 
др./, чрез Отдел „Контролен блок“. Отдел „Инфор-
мационна сигурност” към същата дирекция, под-
държа наличната компютърна техника, мрежовите 
операционни системи, сървърите и локалната мре-
жа в общината, като консултира ръководството на 
администрацията във връзка с информационната 
сигурност. Също така изготвя периодични оцен-
ки на рисковете за информационната сигурност и 
спазването на вътрешните процедури. 

В община Поморие, в рамките на общата чис-
леност е създадено звено „Обществен ред и сигур-
ност“, с осигурени едва 8 щатни бройки, дейността, 
на което не е регламентирана в специален акт, дока-
то към Община Несебър като второстепенен разпо-
редител с бюджетни кредити функционира и Дирек-
ция „Общинско звено за самоохрана”, като същата се 
финансира изцяло от бюджета на Община Несебър. 
Основната дейност на дирекцията е регламентирана 
в специални Вътрешни правила, и е свързана с охра-
на на общинските обекти, с цел недопускане на пра-
вонарушения на територията им, бързи реакции при 
кризисни ситуации, mодпомагане на полицейските 
и противопожарните органи, както и въвеждане на 

пропускателен режим, като дейността на дирекци-
ята е осигурена както финансово чрез местни дей-
ности на общинския бюджет, така и откъм човешки 
ресурс, с осигурени 122 щатни бройки. 

От разгледаната съществуваща организация и 
управление на органите на местно самоуправление 
и местна администрация в общините Поморие и 
Несебър се установява, че същата не отразява дина-
миката на развитието, както и редицата проблеми, 
които възникват при осъществяване на дейностите, 
свързани с националната сигурност.Наложително е 
изясняване и прилагане на нови законодателни ре-
шения в областта на осигуряването на обществения 
ред, в контекста на съвременната организация на 
местното самоуправление, за да се улесни практи-
ката по прилагането им.

Анализирайки Закона за защита при бедствия и 
Закона за отбраната и въоръжените сили, с които са 
вменени най-много задължения на общините, про-
личава разделението в насоките на двата документа 
и в същото време тяхното припокриване. Изпълне-
нието на задачите по защитата на населението при 
кризи от две системи е неефективно. От това следва 
един основен извод, че е необходимо да се предви-
ди единна система, органи и модел за управление 
при кризи, с ясно определени функции и задачи на 
въоръжените сили и на силите от Единната спасител-
на система. Съществуващата системата за планира-
не на защитата при бедствия на общинско ниво е ре-
гламентирана в действащите документи и води към 
извода, че едно от най-важните условия за успех на 
мероприятията по защита на населението и инфра-
структурата при извънредни ситуации е правилното 
осъществяване на превантивната дейност.

Липсва единна политика и методика за подго-
товка на силите за реагиране, звената и структурите 
на отделни министерства, ведомства и институции, 
органите на териториалната и местната власт за 
действия в условията на извънредна ситуация или 
криза. Необходима е и целенасочена подготовка 
на населението за оцеляване в различни кризисни 
ситуации, както и на служителите от различните 
ведомства, агенции и организации, така също и на 
отделните граждани.

Необходимо е наличие на адекватно финанси-
ране според наличието на рискови фактори на те-
риторията на общината.

Местното управление и самоуправление при-
добива все по-голямо значение в съвременното об-
щество. Тенденцията към нарастваща децентрали-
зация на държавното управление постави центъра 
на внимание към регионалното и местното упра-
вление, които създават по-добри условия за проява 
на демократизация, административна ефективност, 
икономическо развитие и мобилизация на ресурси-
те на местно ниво, което обуславя необходимостта 
от осигуряване на сигурността, както на национал-
но, така и на регионално, общинско ниво.

1 Нейкова, М. Децентрализацията, основен фактор за повишаването на ефективността на управлението, София, 2013 г. 
стр.99, стр.101, стр. 104, стр. 105, стр.125, стр. 128, стр.130

2 Нейкова, М. Процесът на децентрализация на Република  България, годишник на БСУ, 2012, стр.161
3 Манев, Е., Глобална, регионална и национална сигурност, Софтрейд, С. 2012
4 Манев, Е., Доклад: Определение за сигурност – организационнокултурен подход, доклад на НК, БСУ, 21-22.05.2016
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8 Устройствен правилник на общинска администрация Несебър утвърден със Заповед на кмета на Община Несебър № 
749/10.05.2016г.
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Пътища за усъвършенстване 
организацията на работа на общини 
Поморие и Несебър за повишаване  
на сигурността на гражданите в тях

Мария Арбова-Демирева

Резюме: Докладът е ориентиран към ролята на административно-териториалното устройство и зна-
чимостта на общината в управлението на съответната местна територия. Разглеждайки условията, в които 
работят съвременните системи на органите на местно самоуправление и местна администрация в Република 
България са посочени са възможностите за усъвършенстване на дейностите по опазване на обществения ред, 
защита на населението при бедствия, пожари и други извънредни ситуации, при обявяване на война, във 
военно или при друго извънредно положение, и доразвиване на елементите на сигурност, като се осигури 
преминаването им на качествено по-висок етап чрез намиране на стабилни иновативни решения за постига-
не на сигурност.

Ключови думи: административно-териториално устройство, местно самоуправление, местна админи-
страция, регионална сигурност

Abstract: This report shows the role of the administrative territorial structure and the importance of the 
municipality in managing the local place. Having in mind the conditions, which the contemporary systems of local 
authorities and the local government administration of the Republic of Bulgaria work in, here are possibilities pointed 
for improvement of all activities for public order protection, protection in natural disasters, fires and other emergency 
cases, during war and other extraordinary situations, further development of the elements of security, ensuring their 
higher quality by firm innovative solutions in order to gain security. 

Key words: administrative territorial structure, local self-government, local administration, regional security

Преди да разгледаме проблема за усъвър-
шенстване организацията на работа на об-
щини Поморие и Несебър за повишаване на 

сигурността на гражданите в тях ще дадем кратко 
методологическо изискване към съдържанието на 
определението на понятието сигурност на соци-
алната организация1, наричана за краткост по-на-
татък организация. В контекста на определението 
ще разглеждаме възможностите за повишаване на 
сигурността на гражданите в посочените общини. 
Според Е. Манев, определението трябва да включ-
ва три основни групи характерни черти/особености 
на сигурността: 

l Тя е динамично състояние, което променя 
своята стойност – нива на сигурност и има диапа-
зон, в който се движат тези стойности – зони за си-
гурност2.

l Сигурността е в нормални (планови) нива и 
зони, когато организацията функционира в рамките 
на планираните алгоритми и режими. В рамките на 
тези режими сигурността удовлетворява изисква-

нията на собствениците на процеси и акционерите.
l Второ изискване към съдържанието на оп-

ределението е когато организацията излезе от пла-
нов режим на функциониране, тя да има подготве-
ни предварително сили и средства които да използ-
ва за да се върне в планов режим на работа.

Проблемите за сигурността са разгледани и от 
Мария Нейкова3, като авторката е разгледала някои 
важни съвременни аспекти, които също са взети 
предвид в настоящата работа.

В контекста на посочените по-горе разбирания 
за същността и съдържанието разбирания на поня-
тието сигурност ще разгледаме местното самоу-
правление, което е право и реална способност на 
органите на местно самоуправление да регламен-
тират и управляват част от държавните дела, дейст-
вайки в рамките на законите, под своя отговорност 
и в интерес на местното население. Органите на 
местното самоуправление разполагат с редица пра-
вомощия, функции и дейности в сферата на общест-
вен ред, отбранително – мобилизационната подго-
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товка на населението и защитата на населението 
при бедствия и аварии, отнасящи се към сектор 
„Сигурност”. Дейностите по наблюдение, контрол и 
противодействие на рискови процеси на общинско 
ниво обхващат редица заплахи, като тероризъм, 
заплахи за критични инфраструктури, финансова 
сигурност, корупция, рискова миграция, защита на 
класифицираната информация и екологична си-
гурност, безработица, демографски срив, битова 
и организирана престъпност, заплахи от бедствия, 
аварии и катастрофи, проблеми в здравеопазване-
то и образованието, като тези фактори генерират 
несигурност. В тази връзка при направен анализ на 
съществуващото законодателство и приложено-
то на практика при изграждането на системата за 
сигурност на територията на общините Поморие и 
Несебър, се очертават няколко насоки за усъвър-
шенстване и подобряване на тази система.

На първо място е необходимостта от изра-
ботване и приемане на Стратегия за обществен ред 
и сигурност в съответната община. Това е продикту-
вано от необходимостта от поставянето и разглеж-
дането на проблемните области по отношение на 
сигурността в рамките на местната общност, тъй 
като както проблемите, така и техните решения ще 
бъдат строго индивидуални и отнасящи се за тери-
торията на общината. В Стратегията е необходимо 
да се разгледат както силните, така и слабите стра-
ни на общината и да се набележат конкретни мер-
ки и действия, кореспондиращи със ситуацията на 
място, отчитащи уникалността на конкретната об-
щина и постигащи основните цели за подсигурява-
не живота и здравето на гражданите, както и осигу-
ряване правата и собствеността на гражданите, да 
се доразвият елементите на сигурност. 

В общинската структура е необходимо да се 
предвиди Дирекция „Сигурност”, както и замест-
ник кмет по сигурността, който да осъществява 
функции на местно ниво, свързани с осигуряване-
то на обществения ред и сигурността на граждани-
те. На тази дирекция е целесъобразно да се дадат 
правомощия за осигуряване на обществения ред, 
сигурността на обществото в общината като цяло 
и на гражданите, защитата на населението при 
бедствия, аварии, инциденти и други извънредни 
ситуации, да осъществява оперативна координа-
ция и набелязване на мероприятия за подобряване 
на обществения ред, както и взаимодействие със 
службите на Министерство на вътрешните работи 
по дейностите, свързани с обществения ред и за-
щитата на населението при бедствия, аварии и ка-
тастрофи, опазване на културните ценности4 като 
базов фактор за социалната регулация в системата 
на сигурността на обществото и гражданите5. Целе-
съобразно е да има правомощия да организира и 
провежда ефективни мероприятия за недопуска-
не, предотвратяване, пресичане и разкриване на 
правонарушенията с цел осигуряването на добър 
обществен ред, безопасност и спокойствието на 
гражданите, да координира дейността на центро-
вете за превенция срещу престъпността, както и ра-
ботата и дейността на оперативен дежурен център 
и видеонаблюдение. Дейността и също така е це-

лесъобразно да бъде свързана с извършване на ох-
ранително обследване относно необходимостта от 
изграждане на видеонаблюдение, наблюдение на 
територията на общинските обекти, свързани към 
системата за видеонаблюдение, да създава и ак-
туализира база данни за събития от наблюдаваните 
обекти, като се извършва обмен на информация с 
Министерство на вътрешните работи, свързана с 
масови прояви и констатирани правонарушения 
в района на наблюдаваните обекти. Чрез тази ди-
рекция е осъществяването на координация между 
общината и органите на реда по охраната и сигур-
ността при провеждане на масови мероприятия и 
с цел защита живота и здравето на гражданите и 
недопускане на инциденти по време на провежда-
нето им, като осигурява оперативната координация 
и взаимодействие при провеждане им. Дирекция 
„Сигурност“ е нужно да организира изпълнението 
на основните дейности, функции и задачи, свързани 
със защита на населението на Община Поморие и 
Община Несебър при бедствия, аварии и извънред-
ни ситуации, съгласно изискванията на Закона за за-
щита при бедствия6, както и планирането им, като 
координира и участва в изработването на планове-
те за защита на населението при бедствия. Взаимо-
действието и координацията със съставните части 
на Единната спасителна система при запазване на 
тяхната институционалност и организационна при-
надлежност трябва да бъде осъществявана от тази 
дирекция, поддържаща непрекъсната готовност за 
приемане и предаване на сигнали, съобщения и ин-
формации за възникнали бедствия, тяхната оценка 
и организиране на незабавни дейности, както и да 
изгражда и оборудва доброволното формирование 
на общината за предотвратяване или овладяване 
на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за 
отстраняване на последиците от тях. Чрез нея се 
организира и се осигурява оперативно денонощно 
дежурство за поддържане готовност на общината и 
кметствата за оповестяване при кризисни ситуации 
от военен и невоенен характер, като една от зада-
чите включва разработването на годишен план за 
работа на Съвета по сигурност, както и разработва-
не и поддържане в готовност за изпълнение на Пла-
на за привеждане в готовност за работа във воен-
но време, Военновременния план. Като отговор на 
предизвикателствата, свързани с осигуряване на 
безопасността и защитата на отделния гражданин 
при възникване на пътно-транспортни произшест-
вия, проблемни пътни участъци, паднали дървета 
и клони, липса на капаци и решетки на водооточ-
ни шахти, както и други опасности, застрашаващи 
населението на общината, е необходимо към ди-
рекция „Сигурност” да се обособи звено за „Ава-
рийно-спасителни дейности“, като по този начин се 
намалява риска от инциденти, както и се повишава 
сигурността на гражданите. 

Следваща стъпка за усъвършенстване и подо-
бряване на системата за сигурност в двете общини 
е създаването на звено „Общинска полиция”, чиято 
обща организация, координацията, ръководството 
и контрол трябва да се осъществяват от кмета на 
общината, а непосредствената организация, коор-
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динацията, ръководството и контролът на дейност-
та на служителите да се осъществяват от началника 
на Звеното. Функциите и съставът на сектор „Об-
щинска полиция“ следва да са предмет на договор 
с Областна дирекция на Министерство на вътреш-
ните работи – Бургас, сключен след решение на об-
щинския съвет. Конкретните задачи, отговарящи на 
спецификата и динамиката в развитието на общи-
ната, следва да се определят чрез заповеди на кме-
та на общината, като дейността на сектора се отчита 
чрез месечни, шестмесечни и годишни доклади и 
анализи. „Общинска полиция“ трябва да изпълнява 
задачи, свързани с опазване на обществения ред, 
охраната на обекти, безопасността на движението 
по пътищата и осъществяването на контролната и 
административно наказателната дейност на орга-
ните на местното самоуправление към общините 
в Република България. Един от основните приори-
тети в дейността на общината е поддържането на 
добър обществен ред, която дейност се осъществя-
ва основно от Районното управление на полицията, 
а при необходимост и чрез взаимодействие с Ми-
нистерство на вътрешните работи, Националната 
служба за охрана, Държавна агенция „Национална 
сигурност“, неправителствени организации и дру-
ги. След създаване на звено „Общинска полиция“ 
следва да се изготви план за взаимодействието му 
със структурите на Министерство на вътрешните 
работи, който да се утвърди от директора на Об-
ластна дирекция на Министерство на вътрешните 
работи – Бургас и кмета на общината, съдържащ 
цел и задачи на съвместните дейности, период от 
време и територия на действие, както и ръковод-
ство, сили и средства.

Целесъобразно е и сключване на Обществен 
договор за ред и сигурност между органите на 
местно самоуправление – общинския съвет и кме-
та на общината, и Началникът на Районното упра-
вление на полицията, имащ за цел повишаване на 
ефективността по опазване на обществения ред и 
сигурността на гражданите. Именно чрез обединя-
ване на усилията, възможностите и компетенциите 
на тези органи и привличане на широката обществе-
ност, гражданите, административните, стопанските 
и неформалните органи, организации и институции 
на територията на общината, ще се реализира об-
щата кауза за създаване на ефективна, резултатна 
и близка до хората система от мерки и превенции, 
с цел осигуряване на стабилен обществен ред и си-
гурност. Взаимодействието между съответната об-
щина и Районното управление на полицията следва 
да се осъществи като резултат от подписано Спора-
зумение за срока на мандата на кмета и да се под-
новява при всеки следващ мандат, отчитайки нови-
те реалности и функционални зависимости. 

Продиктувано от необходимостта за обединя-
ване и координиране на усилията на държавните 
органи, органите на местното самоуправление, об-
ществените и неправителствените организации, за 
подобряване на обществения ред и сигурността в 
Община Поморие и Община Несебър е изграждане-
то и институционализирането на Местна комисия за 
обществен ред и сигурност. В състава на комисията 

следва да се включват представители на общин-
ския съвет, общинската администрация, Районно 
управление на полицията, в съответната община, 
Районна служба „Пожарна безопасност и защита 
на населението“, държавни институции, обществе-
ни организации и медии, а задачите и принципите 
на Местната комисия за обществен ред и сигурност 
следва да бъдат регламентирани в Правилник за 
дейността на комисията.

В Община Поморие трябва да се изгради, а 
в Община Несебър да се развие, създаденото до-
броволно формирование за защита при бедствия, 
пожари и извънредни ситуации, чрез осигурява-
не и увеличаване на числеността и повишаване 
на дееспособността му с цел опазване живота, 
здравето и имуществото на гражданите, собстве-
ността на обществените организации, опазване 
на обществения ред и сигурност на населението 
в Община Поморие и Община Несебър, за което е 
нужно популяризиране на дейността на добровол-
ното формирование посредством медийни изяви 
и провеждане на дни на „открити врати“. Необхо-
димо е изграждане на Полигон за обучение на до-
броволците на, на деца и ученици от училищата и 
детските градини на територията на общината, на 
създадените аварийни групи и екипи от фирмите. 
Полигонът може се използва и за провеждане на 
съвместни тренировки и учения на доброволното 
формирование с други формирования от страната 
и чужбина, както и със сили и средства на основни-
те съставни части на Единната спасителна система, 
като се провеждат открити уроци и практически 
тренировки с децата и учениците, а кабинетите 
трябва да са оборудвани с необходимите учебни 
помагала и аудио-визуална техника. 

За подобряване на обществения ред, повиша-
ване на сигурността на гражданите и гостите на об-
щините Поморие и Несебър, и опазване на общин-
ското имущество, следва да се изгради комплексна 
интегрирана система за видеонаблюдение, която 
да е интегрирана със системата за видеонаблюде-
ние на МВР. За целта е необходимо инвестиране 
на средства за изграждане на видеонаблюдение 
в училищата, детските градини, домовете за со-
циални услуги и на публични места, като паркове, 
градски градини, гробищни паркове, на които се 
събират голям брой хора, както и приоритетно на 
места с висок криминогенен риск тъй като виде-
онаблюдението води до значително намаляване на 
престъпленията и посегателствата срещу лично и 
публично имущество, като основната цел, която се 
поставя е бърза, адекватна и ефективна реакция на 
общинските служби при различни видове кризисни 
и извънредни ситуации и нарушения на обществе-
ния ред. Изградената система за видеонаблюдение 
може да се използва за подпомагане и оптимизира-
не дейността на физическата охрана. Безопасност-
та на децата е приоритет в политиката на Община 
Поморие и Община Несебър, поради което е важно 
във всяко училище и детска градина да се охранява 
не само сградния фонд, а да се акцентира върху из-
ползването на физическа охрана за гарантиране на 
сигурността на децата. Системата следва да включ-
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ва по-оживените пешеходни зони, на недвижими и 
движими културни ценности, както и на паметници 
и паметни плочи на територията на общината, с цел 
опазване от посегателства. Трябва да се предвиди 
използване на видеокамера за обзорно видеона-
блюдение от въздуха на засегнати площи при бед-
ствия, аварии и други ситуации, предаване на ин-
формацията в мобилен комуникационен център за 
управление и вземане на своевременни решения. 
Това позволява визуализиране на отделни райони 
в труднодостъпни места или на силно пресечни те-
рени, за оценка на обстановката, анализ и разчет 
на силите и средствата. Системата за видеонаблю-
дение трябва да е снабдена със софтуер за разпоз-
наване на образи, което ще позволи да се устано-
вяват лица със съмнително поведение в районите 
на общинските учебни и детски заведения, като и 
в паркове, градските градини, площади, автогари 
и други обекти, оборудвани с видеонаблюдение и 
тази информация да се предава на Министерство 
на вътрешните работи в реално време, което увели-
чава значително оперативните им възможности и 
повишава степента на сигурност. Чрез създаването 
на комплексна интегрирана система за видеона-
блюдение на територията на общината, се създава 
възможност за получаване на информация в реално 
време от различни точки в общината и спомага за 
своевременното решаване на задачите по опазване 
на обществения ред и повишаване на сигурността. 
Необходимо е да се модернизира Системата за ран-
но предупреждаване и оповестяване при рискове от 
природни бедствия и надграждане на съответните 
подсистеми – сиренно-оповестителна и цифрова 
оповестителна, и комуникационна система, с което 
да улесни вземането на решения за действия при 
кризи. В тази връзка може да се изгради Оперативен 
център за извънредни ситуации, който да разполага 
с най-съвременни високотехнологични средства за 
създаване на база данни и комуникации, в който да 
се получава видеосигнал в реално време от критич-
ни точки на общината, улеснявайки анализирането 
на ситуацията и вземане на адекватни и навремен-
ни решения от общинския кризисен щаб. 

Не на последно място, следва да се разработи 
подход за обучение, свързан с цялостния интегри-
ран, мултидисциплинарен и съгласуван подход за 
управление на риска от бедствия, в това число чрез 
изготвяне на обучителни програми за повишава-
не на знанията и информираността относно целия 
цикъл за управление на риска от бедствия. Обучи-
телните курсове, разработени за отстраняване на 
пропуските в способностите, установени по време 

на операции, следва да са свързани и с придобива-
нето на необходимото оборудване с цел по-голяма 
ефективност. Трябва да се организират обучения 
или семинари по управление на риска за заинте-
ресованите страни от публичния и частния сектор 
и всички съответни заинтересовани страни, които 
са изложени на рискове, включително и обучение 
по киберсигурност и защита на информацията. Това 
би повишило обществената осведоменост и участи-
ето на всички слоеве на обществото във фазите на 
комуникация и консултация правилата за защита и 
поведение при бедствия, пожари и други извънред-
ни ситуации да се превърнат в масова култура на 
гражданите. 

Осигуряването на алтернативни източници за 
финансиране на дейности по сигурността и финан-
сиране на инвестиционни проекти за развитие на 
структурата за сигурност е от първостепенна важ-
ност. Финансирането на елементите от структурата 
за сигурност и дейностите по осъществяване на по-
литиките за сигурност, в съответната община след-
ва да се реализира не само чрез общинския бю-
джет, но също така по европейски програми, съфи-
нансиране на проекти и др. разрешени от закона 
начини. Необходима е оценка, както и да се вземат 
предвид местните потребности и характеристиките 
в дейностите по планиране на управлението на ри-
ска, с оглед осигуряване на местните власти на не-
обходимите ресурси, които да бъдат предоставени 
на обществеността. 

Нужно е да се постави въпроса за извършване 
на цялостно изследване на актуалните проблеми 
на местното самоуправление в Република България 
с обединените сили на специалисти от областта на 
обществените науки и служители от държавната 
администрация с практически опит в тази сфера на 
държавна дейност, с оглед изясняване и прилагане 
на нови законодателни решения в областта на оси-
гуряването на обществения ред, в контекста на съ-
временната организация на местното самоуправле-
ние, за да се улесни практиката по прилагането им.

В настоящия доклад са разгледани някои от 
възможностите за усъвършенстване на дейностите 
по опазване на обществения ред, защита на насе-
лението при бедствия, пожари и други извънредни 
ситуации, при обявяване на война, във военно или 
при друго извънредно положение, и доразвиване 
на елементите на сигурност на обществото и граж-
даните в общините Поморие и Несебър, като се 
осигури преминаването им на качествено по-висок 
етап чрез намиране на стабилни иновативни7 реше-
ния за постигане на сигурност. 

1 Манев, Е., Доклад: Определение за сигурност – организационнокултурен подход, доклад на НК в БСУ, 21-22.05.2016
2 Манев, Е. и др., Доклад: Зони и нива на сигурност на организацията, доклад на НК във ВСУ, 23-24.06.2017
3 Нейкова, М., Понятието „Национална сигурност“- съвременни аспекти, Юридически сборник, 2017
4 Нейкова, М. Опазване паметниците на културата и историята от терористични деяния или необходимостта от про-

мяна на Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт,  Юридически сборник, 2015
5 Нейкова, М. Културните ценности като базов фактор за социалната регулация в системата на сигурността, сп. Сигур-

ност,2014
6 Закон за защита при бедствия. Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г, с посл. изм. и доп.
7 Нейкова, М. Иновации и добро управление на местно ниво, БСУ, 2013, стр. 161
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Състояние на организацията  
и управлението на общините  

в Република България
Мария Арбова-Демирева

Резюме: Докладът е съсредоточен върху ролята на органите на местно самоуправление и местна адми-
нистрация по отношение на националната сигурност в условията на европеизация, като се разглежда въпро-
са за организацията и управлението на общините в Република България в новите съвременни условия като 
фактор за националната сигурност. Обстойно се разглежда нормативната база, функциите, организационно –  
архитектурната структура и задачите на сложната рекурсивна система на местното самоуправление като еле-
мент от сложната система за национална сигурност на Република България.

Ключови думи: нормативна уредба, местно самоуправление, местна администрация, системи за си-
гурност

Abstract: This report is focused on the role of the local authorities and administration in regard to the national 
security in conditions of Europeanization, discussing the question of organization and government of the Bulgarian 
municipalities in the new contemporary conditions as a factor of national security. It is considered in details the 
regulatory base, the functions, organizational - architectural structure and the tasks of the the complex recursive 
system of the local self-government as a part of the sophisticated system for national security of the Republic of 
Bulgaria. 

Key words: regulatory framework, local self- government, local administration, security systems

Функционално-структурна сигурност1 е ниво-
то, на което следва да се разглежда сигур-
ността на изпълнението на отделните функ-

ции от структурите на държавата (организацията) 
имащи отношение към тях. В контекста на основ-
ните функции на държавата се разглеждат структу-
рите, които осигуряват изпълнението на тези функ-
ции, тяхната функционална връзка, същност, форми 
и закономерности на проявление, както и необхо-
димите изисквания за гарантиране изпълнението 
на тези функции.

Системата за национална сигурност предста-
влява множество от елементи, свързани по опреде-
лен начин помежду си, тя е създадена, съществува и 
функционира за постигането на определена цел, като 
всяка система съществува и функционира в опреде-
лена околна среда. Елементите в системата взаимо-
действат както помежду си, така и с обкръжаващата 
ги среда и функционират като единно цяло. Система-
та за национална сигурност е система от правно-нор-
мативна уредба, функционално структурирани и ди-
слоцирани органи (сили и средства), имащи задачата 
да осигуряват сигурността на държавата. 

Местното управление и самоуправление при-
добива все по-голямо значение в съвременното об-
щество. Общината е основна териториална едини-
ца на местното самоуправление, съгласно Закона за 

местното самоуправление и местната администра-
ция2, тъй като тя е най-непосредствената публично 
правна организационна единица най-близко до 
населението и неговите потребности и проблеми. 
В условията на модерна и демократична държава, 
местното самоуправление и местната администра-
ция3 са насочени към задоволяване на местните 
интереси, на потребностите на хората на ниво об-
щини. То е право на населението самостоятелно 
да решава въпроси от местно значение, право и 
реална способност на органите на местно самоу-
правление да регламентират и управляват част от 
държавните дела, действайки в рамките на закони-
те, под своя отговорност и в интерес на местното 
население. Самоуправлението е съставна част от 
единната държавна власт, част от държавно орга-
низираното управление на обществото, а според 
Конституцията на Република България, тя е единна 
държава с местно самоуправление, чиято терито-
рия се дели на общини и области, като общината е 
административно-териториална единица на мест-
ното самоуправление с точно определени граници 
със съответната територия. В нея се създават със-
тавни административно-териториални единици: 
кметства и райони, на които със закон или решение 
на общинския съвет им се възлага изпълнението 
на определени функции и съответни правомощия. 
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Всяка община притежава своя специфична харак-
теристика, изразяваща се в наличието на особени 
икономически, социални, културни потребности. 
Местното самоуправление е способ за децентра-
лизиране4 на държавната власт при нейното осъ-
ществяване по места, чрез прехвърлянето на пра-
вомощия от органите на централната изпълнителна 
власт на правни субекти, които не са в йерархическа 
зависимост спрямо тях. 

Органите за местно самоуправление са пуб-
личноправни субекти, които притежават качества 
на юридически лица. Правно нормативно са им пре-
доставени определен кръг властнически правомо-
щия във връзка с осъществяване на самоуправле-
нието. Притежават автономия в рамките на закона 
да определят суверенно своята вътрешна организа-
ция и дейност. Принципът за разделение на власти-
те намира отражение в местното самоуправление, 
тъй като се осъществява пряко от гражданите или 
от избраните от тях общински съвети и кметове. 
Общината също така е юридическо лице със свои 
органи, имущество и самостоятелен бюджет, който 
е отделен от държавния и се формира от собствени 
приходи, и от източници от субсидии от държавата. 
Законът предоставя широка финансова самостоя-
телност на общините при решаване на местните 
въпроси, като това е обективна предпоставка за са-
моуправлението на населението, но техните реални 
финансови възможности са ограничени. 

Общинският съвет е сложна система от струк-
турни елементи, които в своята цялост и връзки фор-
мират общинския съвет като управленска система. 
Нейната структура произтича от закона и от същ-
ността му като орган на местното самоуправление. 
Общинският съвет е изборен, представителен и ко-
лективен орган, който се състои от определен със за-
кон брой съветници, които се избират пряко от изби-
рателите в общината. Общинските съвети са система 
от органи, отделни от държавния апарат, но имащи 
редица общи цели и задачи, като предназначението 
на общинския съвет е да решава проблеми от местно 
значение. Той разполага в рамките на закона със сво-
бода на действие и може да проявява инициатива 
по въпроси, които не са изключени от сферата му на 
дейност, и не са предоставени на други институции. 
В изпълнение на своите правомощия общинският съ-
вет приема правилници, като най - важно място сред 
тях заема Правилникът за организацията и дейност-
та на общинския съвет, с който се уреждат въпроси, 
свързани с организацията и функционирането на 
общинския съвет, неговите комисии, сдружаване-
то на общината и други, наредби, с които създава 
правила за поведение на гражданите на дадената 
община, действащи само на територията на общи-
ната, решения, инструкции, отнасящи се за въпроси 
от местно значение, декларации и обръщения. За 
по-добрата си работа общинският съвет избира по-
стоянни и временни комисии, чиято основна задача 
е да проучват потребностите на населението в съот-
ветната област и да правят предложения за решава-
не на проблемите, да подпомагат общинския съвет 
при подготовката на решения по въпроси, внесени 
за обсъждане и решаване, както и да осъществяват 

контрол за изпълнение на решенията на общинския 
съвет. Местните органи в условията на оперативна 
самостоятелност определят и решават проблемите, 
които според тях са с общинско значение. Общин-
ският съвет действа автономно, при условията на 
закрепена от законодателството децентрализация и 
чрез него се осъществява самоуправлението, той оп-
ределя структурата на административните служби в 
общината и правомощията на кмета по придобива-
нето, стопанисването и разпореждането с общинско 
имущество. 

Кметската институция е другият основен фак-
тор в местната администрация, като условно могат 
да се различат кмет на община, кметове на райо-
ни, кметове на населени места, разположени извън 
административния център и кметски наместници, 
като пълномощията на кметовете възникват по 
пътя на прекия и непосредствен избор.

Кметът на общината ръководи цялата изпълни-
телна дейност на общината, той насочва и коорди-
нира дейността на специализираните изпълнителни 
органи, организира изпълнението на задачите, които 
произтичат от законите, от актовете на президента 
на републиката и на Министерския съвет, отговаря 
за опазването на обществения ред, като за осигуря-
ването му издава писмени заповеди, задължителни 
за началниците на съответните структури на Минис-
терството на вътрешните работи в случаите, опреде-
лени от закона, като изпълнява и функции, възложе-
ни му от централните държавни органи. Кметът на 
община организира изпълнението на общинския бю-
джет, на дългосрочните програми и на актовете на 
общинския съвет. Кметът е орган на изпълнителната 
власт в общината, но от друга страна той действа и 
в качеството на представител на държавната власт в 
общината. Като държавен административен орган, 
той организира изпълнението на задачите, които 
произтичат от законите, от актовете на президента 
и на министерския съвет. Кметът и общинския съвет 
работят в единство. Те са носители на местното само-
управление в общината, като властта им е определе-
на конституционно и чрез специфични нормативни 
актове. Дейността на общинския съвет, на кмета на 
общината, на кмета на района и на кмета на кмет-
ството се подпомага от общинска администрация. 

В Актуализираната стратегия за национална 
сигурност на Република България5 се посочва, че ор-
ганите на местното самоуправление и на местната 
власт допринасят съобразно компетенциите си за 
реализирането на политиката за сигурност.

Съгласно Закона за защита на класифицираната 
информация6, кметът на общината като организа-
ционна единица прилага изискванията за защита на 
класифицираната информация и контролира тяхно-
то спазване; отговаря за защитата на информацията; 
в случай на нерегламентиран достъп до класифици-
рана информация уведомява незабавно Държавната 
комисия по сигурността на информацията и пред-
приемат мерки за ограничаване на неблагоприятни-
те последици. В тази връзка, кметът назначава слу-
жител по сигурността на информацията, който му е 
пряко подчинен, след получаване на разрешение за 
достъп на това лице до класифицирана информация, 
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издадено от Държавната комисия по сигурността 
на информацията. Кметовете на общини следва да 
прилагат система от мерки и средства за физическа 
сигурност на сгради, помещения и съоръжения, в 
които се създава, обработва и съхранява класифи-
цирана информация, като за осигуряване защита на 
класифицираната информация, те следва да опреде-
лят допълнителни специални процедури и изисква-
ния в рамките на своята компетентност.

Законът за защита при бедствия7 предвижда 
на общинско ниво защитата при бедствия да се 
осъществява чрез провеждане на превантивна дей-
ност, с цел намаляване на риска от бедствия, про-
веждане на дейности за готовност и реагиране при 
бедствия, подпомагане и възстановяване, ресурсно 
осигуряване, както и предоставяне и приемане на 
помощи. Кметът на общината има правомощието 
да обяви със заповед бедствено положение за ця-
лата или за част от територията на общината, която 
се изпраща незабавно на областния управител и на 
министъра на вътрешните работи.

Планирането на намаляването на риска от бед-
ствия, както и планирането на защитата при бедствия 
се извършва освен на национално и областно, и на 
общинско ниво. За целта следва да се разработват 
общински програми за намаляване на риска от бед-
ствия, съдържащи оперативните цели и дейностите 
за реализирането им, въз основа на които да се изгот-
вят годишни планове. Създава се общински съвет за 
намаляване на риска от бедствия, председателстван 
и представляван от кмета на общината, като Съве-
тът разработва и координира дейностите по изпъл-
нението на общинската програма за намаляване на 
риска от бедствия, разработва, преразглежда и ак-
туализира общинския план за защита при бедствия, 
както и прави преглед и изготвя годишен доклад до 
областния съвет за намаляване на риска от бедствия, 
за състоянието на защитата при бедствия на терито-
рията на общината.

Също така на общинско ниво се извършва и 
планиране на защитата при бедствия, като се из-
готвя общински план за защита при бедствия, по 
части за всяка от опасностите, специфични за съ-
ответната община, като частите за земетресение, 
наводнение и ядрена или радиационна авария са 
задължителни, който план се приема от общин-
ския съвет. Предвижда се общините да разполагат 
с колективни и индивидуални средства за защита, а 
населението да се обучава за начините на поведе-
ние и действие и за изпълнението на необходимите 
защитни мерки при бедствия, като обучението се 
организира от кметовете на общините чрез предос-
тавяне на информация по подходящ начин. Пред-
вижда се възможност за създаване на доброволни 
формирования от кмета на общината по решение 
на общинския съвет, като разходите за добровол-
ните формирования да са за сметка на държавния 
бюджет, като делегирана от държавата дейност. 
При създаването на такива, се сключва договор с 
доброволеца, осигурява му обучение и екипировка, 
както и се застрахова срещу злополука. Общините 
са включени в единната спасителна система, като 
предоставят помощ при поискване съгласно плано-

вете за защита при бедствия, като финансовото и 
материално-техническото осигуряване на защитата 
при бедствия се осигурява от общинските бюджети.

Със Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България8 се възлагат права и задъл-
жения на органите на местното самоуправление 
и местната администрация за подготовката и осъ-
ществяването на отбраната, и поддържането на от-
бранителната способност на страната. Министърът 
на отбраната съгласува с кмета на общината разкри-
ването и осигуряването на дейността на курсове по 
начална военна подготовка към средни училища. 
За подготовката и работата на държавната админи-
страция и органите на местното самоуправление и 
местната администрация и на гражданските ресур-
си при положение на война или военно положение 
се приема държавен военновременен план, въз 
основа на който органите на местното самоупра-
вление и местната администрация изготвят свои 
военновременни планове, както и разработват и 
поддържат в готовност за изпълнение план за при-
веждане в готовност за работа във военно време и 
други планове, свързани с отбраната. Органите на 
местното самоуправление и местната администра-
ция провеждат отбранително-мобилизационна 
подготовка.  Кметовете на общините организират 
в съответните общини изпълнението на задачите, 
свързани с отбраната, които произтичат от законите 
и от актовете на органите за ръководство на отбра-
ната, като средства на за изпълнението ежегодно се 
осигуряват от държавния бюджет. При упражняване 
на правомощията си кметовете на общини се под-
помагат от съвети по сигурност, като поименният 
състав и редът за работа на съветите по сигурност 
се определят със заповед на кмета на общината, а 
функциите на съветите по сигурност в общините се 
определят с акт на Министерския съвет.

За опазване на обществения ред, охраната на 
обекти, безопасността на движението по пътищата 
и осъществяване на контролната и административ-
нонаказателната дейност на органите на местното 
самоуправление към общините в Република Бълга-
рия, съгласно Закона за министерството на вътреш-
ните работи могат да се изграждат звена „Общин-
ска полиция“, които са полицейски орган, като те се 
създават по силата на сключен договор между кме-
та на общината и директора на Областна дирекция 
на министерство на вътрешните работи. Общата 
организация, координацията, ръководството и кон-
тролът на звената „Общинска полиция“ се осъщест-
вяват от кметовете на общините, а непосредствена-
та организация, координацията, ръководството и 
контролът на дейността на служителите от звената 
„Общинска полиция“ се осъществяват от начални-
ците на съответните звена „Общинска полиция“. 
С наредба на министъра на вътрешните работи се 
предвижда звената „Общинска полиция“ да изпъл-
няват задачи, свързани с опазване на обществения 
ред, охраната на обекти, безопасността на движе-
нието по пътищата и осъществяването на контрол-
ната и административнонаказателната дейност на 
органите на местното самоуправление към общи-
ните в Република България, като при изпълнение на 
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задачите си звената „Общинска полиция“ осъщест-
вяват взаимодействие със структурите на Минис-
терство на вътрешните работи, а редът за взаимо-
действие се установява в съответствие с клаузите 
на сключения договор, отнасящи се до територията 
на действие, обектите, задачите, както и правата и 
задълженията на страните. За взаимодействието 
между звената „Общинска полиция“ и структури 
на Министерство на вътрешните работи се изготвя 
план, който се актуализира ежегодно, утвърждава 
от директора на Областна дирекция на министер-
ство на вътрешните работи и кмета на общината 
или от оправомощени от тях лица. Средствата за 
финансиране на дейностите на звеното „Общинска 
полиция“ и за финансовото и материално-техниче-
ското осигуряване и социално обезпечаване на слу-
жителите от звената „Общинска полиция“ се пред-
вижда да осигуряват от бюджета на съответната 
община, а униформеното облекло и снаряжение на 
служителите от общинска полиция се предоставя от 
Министерството на вътрешните работи.

За изпълнение на дейността, осъществявана 
от органите на Министерство на вътрешните рабо-
ти, Служба „Военна полиция“, Националната служ-
ба за охрана и др. се предвижда да се осъществява 
взаимодействие с органите на местното самоупра-
вление и местната администрация, като същото е 
предвидено и за Съветът по сигурността, регламен-
тирано в Закона за управление и функциониране на 
системата за защита на националната сигурност10.

Законовите актове, които регламентират и 
имат отношение към общинските приходи и раз-
ходи са Законът за публичните финанси, Законът 
за местните данъци и такси, както и Законът за 
общинската собственост. В общинския бюджет за-
дължително се включват държавните субсидии за 
делегираните от държавата дейности, свързани с 
националната сигурност. Органите на местно са-
моуправление имат право в рамките на национал-
ната икономическа политика на достатъчно собст-
вени средства, с които да могат да се разпореждат 
свободно при упражняване на правомощията си11. 
Финансовите средства на органите на местно само-
управление трябва да бъдат съобразени с правомо-
щията, предвидени в Конституцията или закона. 

От направения анализ се налага изводът, че 
липсва единна политика и методика за подготовка 
на силите за реагиране, звената и структурите на 
отделни министерства, ведомства и институции, 

органите на териториалната и местната власт за 
действия в условията на извънредна ситуация или 
криза. Необходима е и целенасочена подготовка 
на населението за оцеляване в различни кризисни 
ситуации, както и на служителите от различните 
ведомства, агенции и организации, така също и на 
отделните граждани. Липсата на ефективна съгла-
суваност, последователност и приемственост на от-
говорните структури и текучеството на кадри влияе 
негативно на системата за национална сигурност.

Съществуващата системата за планиране на 
защитата при бедствия на общинско ниво е регла-
ментирана в действащите документи и води към 
извода, че едно от най-важните условия за успех на 
мероприятията по защита на населението и инфра-
структурата при извънредни ситуации е правилното 
осъществяване на превантивната дейност. Анали-
зирайки Закона за защита при бедствия и Закона за 
отбраната и въоръжените сили, с които са вменени 
най-много задължения на общините, проличава раз-
делението в насоките на двата документа и в същото 
време тяхното припокриване. Изпълнението на за-
дачите по защитата на населението при кризи от две 
системи е неефективно. От това следва един осно-
вен извод, че е необходимо да се предвиди единна 
система, органи и модел за управление при кризи, с 
ясно определени функции и задачи на въоръжените 
сили и на силите от Единната спасителна система.

Необходимо е наличие на адекватно финанси-
ране според наличието на рискови фактори на те-
риторията на общината. Не са предвидени средства 
и за обучение на населението в защитни мерки при 
бедствия, а кметовете на общини не преминават 
задължителни обучения по защита на населението 
при кризи.

Промените в ролята и съдържанието на мест-
ното самоуправление, и в частност на общините, 
трябва да се разглеждат на фона на нарастващата 
интернационализация и европеизация на общест-
вените процеси. Приемането на България като член 
на НАТО и присъединяването и към Европейския 
съюз, налага изграждане на нова система за нацио-
нална сигурност, като същевременно се повишава 
необходимостта от анализиране на структурата и 
функционирането на местното самоуправление, 
както и на ролята му по отношение на национална-
та сигурност, което да отразява динамиката на раз-
витието на местното население и едновременно с 
това влиянието на европейската политика.

1 Манев, Е. Глобална, регионална и национална сигурност, Софтт Трейд, С., 2012
2 Закон за местното самоуправление и местната администрация. В сила от 17.09.1991 г. Отразена деноминацията от 

05.07.1999 г. Обн. ДВ. бр.77 от 17 Септември 1991г., с посл. изм. и доп.
3 Нейкова, М. Въвеждането на второ ниво на местно самоуправление – основна антикризисна мярка, годишник БСУ, 

2012, том XXVII стр. 161
4 Нейкова, М. Процесът на децентрализация на Република  България, годишник на БСУ, 2012
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11.08.2015г.
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Военна администрация
майор Петър Стоилов

Резюме: Промените в характера на въоръжените сили и военните конфликти заедно с членството в 
НАТО, интегрирането в европейските структури за сигурност и отбрана и изпълнението на международни 
военнополитически задължения, по които България е страна предполагат поддържане и развиване на мо-
дерна и ефикасна администрация. Укрепването на възможностите и наличие на оперативна съвместимост 
на националната държавна и военна администрация е едно от изискванията за членството на България в 
НАТО и ЕС и същевременно предизвикателство, пред което се изправя административно-правната система в 
управление на отбраната.  

Ключови думи: сигурност, национална сигурност, администрация,  администрация на сигурността и 
отбраната, военна администрация

Abstract: The changes in the character of the armed forces and the military conflicts, along with the NATO 
membership, the integration into the European security and defense structures, and the implementation of 
international military-political obligations to which Bulgaria is a party, presuppose the maintenance and the 
development of modern and efficient administration. Strengthening of the capabilities and the interoperability of the 
national state and military administration is one of the requirements for Bulgaria’s membership in NATO and the EU 
and at the same time a serious challenge faced by the administrative and legal system in the governance of defense.

Key words: security, national security, administration, security and defense administration, military 
administration

Промените в обществото, новите военно-поли-
тически реалности във въоръжените сили и 
във взаимоотношенията армия-общество де-

монстрират липсата на административна подготов-
ка у преобладаващата част командири, държавни 
служители и граждански лица, работещи в систе-
мата на Министерството на отбраната и военните 
структури.

Едно от изискванията за присъединяване към 
Европейския съюз и за успешно членство в НАТО и 
в европейските отбранителни системи е укрепване 
на възможностите и наличие на оперативна съв-
местимост на националната държавна и военна ад-
министрация с тези на съюзните структури.

За да започнем да говорим и разглеждаме по-
нятието военна администрация, би било добре да 
изясним някои други свързани с него. Започваме с 
администрация, разглеждаме и администрация на 
сигурността и отбраната, за да стигнем до същ-
ността на военната администрация. 

Администрацията1 е органическа необходи-
мост за всяка държава. Без нея държавата не може 
да упражнява своите функции. Държава без адми-
нистрация няма и не може да има. Тя не може да 
съществува като такава. Тази значимост на адми-
нистрацията ще се увеличава все повече и повече 
за в бъдеще и ще се превръща в един от елитните 
проблеми на 21 век. Известно е, че терминът има 

латински произход (administratio – ръководене, 
управление).

За първи път френският учен Анри Файол, опре-
деляйки десетте функции на управлението, посочва 
и администрирането като една от тях. Той определя 
понятието като ред за осъществяване на организи-
рани действия. В рамките на изминалия оттогава 
почти вековен период има множество публикации, 
касаещи административния мениджмънт. В нашата 
литература това понятие е подложено на системно 
изследване и анализ в редица академични трудове. 
Заслужава да бъде отбелязана монографията „Въ-
ведение в публичната администрация“ която се по-
зовава на постиженията на американските специа-
листи Бъркли и Роуз, които пишат: “Администра-
цията е процес, включващ хора, заети съвместно 
в работата по постигане на общи цели.” Според 
авторите на горепосочената монография на адми-
нистрацията може да се гледа, като на обществена 
реалност, която е предназначена да подпомага и 
съдейства на управлението за вземане на решения. 

Несправедливо ще бъде, ако се пренебрегне 
изследването на проф. Емилия Къндева, която в 
значимата своя монография “Публична админи-
страция “ също така се спира на същността на ад-
министрацията2. За нас е ценен нейният структурен 
анализ на администрацията, според който тя се раз-
глежда като техническа и материална дейност.
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Терминът „администрация” е многозначен и 
не винаги конкретно използван. С него се обознача-
ва най-общо: ръководство, управление, разпореж-
дане, персонал и др.3

Администрацията е систематичен процес на 
ръководене управлението на организация, инсти-
туция или ведомство. Основната функция на адми-
нистрацията е формирането на планове, политики и 
процедури, определяне на цели, прилагане на пра-
вила и разпоредби и т.н.

Администрацията определя основната рамка 
на организацията, в която функционира управле-
нието. Характерът на администрацията е бюрокра-
тичен. Това е по-широк термин, тъй като включва 
прогнозиране, планиране, организиране и вземане 
на решения на стратегическо (най-високото) ниво 
на организацията. Администрацията представлява 
най-горния слой на управленската йерархия на ор-
ганизацията. 

Администрацията е установена йерархия на 
личности, които се отчитат на съответните нива от 
йерархията над тях, работят с индивидите на тяхно-
то ниво и насочват онези, които са под тях. Същест-
вува взаимозависимост между повечето управлен-
ски структури и администрацията. Не е необходи-
мо да има определена йерархия в управленската 
структура, която да доведе до конкретни резултати, 
но повечето компании разчитат на това остаряло и 
безцелно усещане за управление, тъй като осигуря-
ват най-лесния източник на насоки за служителите 
на по-ниско ниво. 

Администрацията обикновено се свързва с 
държавната организация. Всяка държава има мно-
гобройна и развита администрация предназначена 
да осигурява сигурността и отбраната ѝ. 

В Българския език също понятието “админи-
страция” се свързва с органите на изпълнителната 
власт в една държава, длъжностните лица в едно 
управление, административният персонал или по-
мещението за управата на дружество или пред-
приятие. Администрацията на сигурността и от-
браната възниква едновременно с възникването 
на държавата. Тази администрация обхваща голям 
брой проблеми, свързани със сигурността на граж-
даните, структурата и функциите на органите на 
държавна власт и държавните административни 
органи на които се възлагат функции да осигуряват 
националната сигурност, основните задачи на дър-
жавното и местното управление за тяхното реали-
зиране, административните права и задължения на 
гражданите и начините за тяхното осъществяване. 

Учените използват различни аспекти и ком-
плекси от въпроси, върху които концентрират вни-
манието си при разработване на теорията на адми-
нистрацията на сигурността и отбраната. Едни 
от тях се занимават предимно с въпросите на орга-
низацията, организационните структури, организа-
ционното поведение, персонала и ръководителите 
в администрацията на сигурността и отбраната. 
Други превръщат процесите на планиране, вземане 
и изпълнение на решение в администрацията на си-
гурността и отбраната във фокус на управление на 
тази администрация. Това са предимно специали-

сти по управление и стратегическо управление на 
сигурността и отбраната. Трети изследват най-ва-
жните функции на структурите от администрацията 
на сигурността и отбраната - планиране, финанси-
ране, контрол, международни отношения. Четвър-
ти разглеждат системата на органите на публичната 
администрация и административния апарат на ко-
гото се възлагат функции по осигуряването на си-
гурността и отбраната, правомощията на органите 
от тези апарат и административната дейност, която 
осъществяват. Ако теоретиците на администрация-
та на сигурността и отбраната направят опит да се 
обединят около една обща теория на сигурността и 
отбраната, то едва ли ще успеят.

Администрацията на сигурността и от-
браната не е законодателно установена, като са-
мостоятелна администрация, каквито са например: 
митническата администрация; морската админи-
страция; данъчната администрация и др. Това е 
така, защото органите и структурите на админи-
страцията на сигурността и отбраната са установени 
в администрациите на законодателната, на изпъл-
нителната и на съдебната власт, в президентската 
администрация, в администрациите на организа-
циите за публични услуги, на тези с идеална цел, 
на публичните стопански предприятия с държавно, 
преобладаващо държавно и общинско имущество 
и в международните публични организации. В този 
аспект администрацията на сигурността и отбрана-
та е част от посочените администрации.

Това богатство и сложност на администрация-
та на сигурността и отбраната създава затруднения 
за нейната дефиниция. В специализираната адми-
нистративна литература понятието за администра-
цията на сигурността и отбраната не е дефинирано. 
Могат да бъдат изведени различни авторови дефи-
ниции, дават се различни определения на този вид 
администрация в зависимост от гледната точка, от 
която я разглеждат. Важно е основното, че адми-
нистрацията на сигурността и отбраната става все 
по-голяма сила и гарант във функционирането на 
обществото и е определяща за начина, по който хо-
рата живеят сигурно в него. 

Администрацията на сигурността и отбраната 
може да бъде определена като комплекс от про-
цеси, организации и лица, действащи в официални 
длъжности и роли, свързани с изпълнението на за-
коните и другите нормативни актове в сферата 
на административната дейност на държавата 
по осигуряване на националната сигурност.

Администрацията на сигурността и отбрана-
та може да бъде определена, като организация на 
определени видове дейности на държавните и об-
щинските органи, на които се възлагат функции 
свързани с отбраната на страната.

Администрацията на сигурността и отбрана-
та може да бъде определена и като структура, 
като съвкупност от органите, които се зани-
мават с административна дейност - правител-
ство, министерства, агенции, областни управи-
тели и кметове на общини осъществяващи дей-
ности свързани с осигуряването на сигурността и 
отбраната на страната.
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Администрацията на сигурността и отбраната 
може да се разглежда и като съвкупност от две 
отделни функции: осигуряване на сигурността и 
осигуряване на отбраната на страната. В действи-
телност даването на задоволителна дефиниция за 
администрацията на сигурността и отбраната не е 
лесно и е напълно вероятно, дефинициите които ще 
последват, да породят повече въпроси, отколкото 
отговорите, които носят в себе си.

Интерес за нас представляват постановките 
на доцент д-р Николай Арабаджийски. Според него 
трудността от дефиниране на понятието за админи-
страцията на сигурността и отбраната идва от нали-
чието на някои противоречия. 

Като първо противоречие той визира съотно-
шението “администрация на сигурността и отбра-
ната – политиката”.

В този аспект едното схващане е, че админи-
страцията на сигурността и отбраната трябва да 
бъде отделена от политическата власт. Уидроу Уил-
сън пръв дефинира изискването, че политиката е 
за тези, които са избрани от народа, а администра-
цията трябва да бъде отделна институция, която 
да изпълнява заповедите на избраните да вземат 
публични решения. Това изискване е актуално и за 
съвременната българска администрация на сигур-
ността и отбраната.

Другото схващане е, че този вид администра-
ция трябва да се подчинява на политиката, на поли-
тическата сила, която е на власт, и е в правото си да 
задава правилата на функциониране на тази адми-
нистрация и да контролира нейната дейност.

И в двата случая администрацията на сигур-
ността и отбраната трябва да работи само и един-
ствено в рамките на закона. Тя няма право да взема 
самостоятелни политически решения и самостоя-
телно да се разпорежда с публичните ресурси 
предоставени за сектора сигурност и отбрана или 
да прави селекция на публичните услуги. В този 
смисъл разбирането за администрацията на сигур-
ността и отбраната е, че това е управление, ръко-
водство, но и служене и подпомагане на държавни 
органи на които се възлагат функции да осигуряват 
националната сигурност.

Второто противоречие, което доцент Араба-
джийски изтъква е между администрацията на си-
гурността и отбраната, като теория и като практика.

Като теория според него тя представлява систе-
ма от научни знания и теоретични възгледи за начи-
ните на изграждане и функциониране на структурите 
за сигурност и отбрана, които формират този вид ад-
министрация. Тя се основава на правните, политиче-
ските, управленските, икономическите, социологи-
ческите, психологическите и информационни науки. 
Като практика администрацията на сигурността и от-
браната представлява съвкупност от взаимно свър-
зани административни процеси, функции и структу-
ри, които носят отговорността и подпомагат държав-
ните органи при реализирането на функциите им да 
осигуряват сигурността и отбраната.

Третото противоречие посочено в учебника 
на доцент Арабаджийски е в съчетаването на две 
различни по смисъл и съдържание думи:

- думата сигурност – което предполага ад-
министрацията да бъде насочена към подпомагане 
на държавни органи на които се възлагат функции 
да осигуряват сигурността /външна и вътрешна/ на 
държавата.

- думата отбрана – което предполага адми-
нистрацията да бъде насочена към подпомагане на 
държавни органи на които се възлагат функции да 
осигуряват отбраната на страната, която е част от 
националната сигурност но представлява отделна 
система.

Някои автори защитават тезата, че понятията 
“отбрана” и “сигурност” все повече се отдале-
чават едно от друго по смисъл и съдържание4. По 
отношение отдалеченото състояние на фирмената 
/бизнес/ сигурност от отбраната тезата е вярна, но 
отбраната е част от националната сигурност. Тя е 
система от дейности, които са част от всички дей-
ности за осигуряване на националната сигурност. 
В този смисъл не може да съществува система за 
национална сигурност, без изградена в нея подсис-
тема за отбрана. В този аспект администрацията 
на сигурността включва и администрацията на 
отбраната.

В системата на администрацията на от-
браната се отличават структури в които се осъ-
ществява военна служба – Въоръжени сили и 
структури в Министерството на отбраната. Отде-
ляйки тези структури от другите органи и органи-
зации в администрацията на отбраната може да се 
определи, че първите представляват особен вид 
администрация. Тази администрация в теорията на 
военните науки е определена, като “военна адми-
нистрация”.5 Под това понятие се разбира: военно 
управление на територията, която е заета в хода на 
военните действия; военно управление на терито-
рия, която е окупирана в резултат на война и клон 
от военната наука.

Военната администрация се е изучавала и като 
самостоятелна учебна дисциплина в българските 
военни училища и военна академия. Обект на изу-
чаване е армията /въоръжените сили/ на страната, 
като един от съществените елементи на войната и 
военното дело. Предмет на учебната дисциплина 
е било изучаването на основните въпроси по ор-
ганизиращата дейност на командването, свързана 
с ежедневното ръководство на армията. Такива са: 
устройството и организацията на войските; тяхно-
то комплектуване /попълване/; апарата за военно 
управление; реда за преминаване на службата; мо-
билизацията на въоръжените сили; военното зако-
нодателство, военната дисциплина; военните прес-
тъпления и военно-съдебните органи.

Благодарение на военната администрация ар-
мията се поддържа, развива и функционира в хода 
на военни действия и в мир. Военното администри-
ране е съхранило за поколенията примери на военно 
изкуство, история на войните, поуки от победи и по-
ражения и забележителни пълководчески решения.

Според професор Иван Симеонов, терминът 
военна администрация не намира гражданственост 
в съвременната национална военна терминология. 
Вместо него се използват щабна служба, щабна 
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работа, военно управление и др., които само час-
тично покриват съдържанието му. Независимо от 
нарастващия обществен интерес към проблемите 
на администрацията в държавата и развитието на 
публичната администрация като наука, обучението 
и научните изследвания по въпросите на военната 
администрация са в застой. Повече от половин век 
в обучението на офицерския корпус и гражданските 
лица не е застъпена военната администрация.

Една от най използваните дефиниции за Воен-
на администрация6 е:

 1) военно управление на територията, заета в 
хода на военни действия или окупирана в резултат 
на война;

2) Отрасъл на военната наука, изучаващ ус-
тройството, структурата, комлектуването и моби-
лизацията на въоръжените сили, а така също и въ-
трешната служба.

Военната администрация7 на страната е един 
от съществените елементи на войната и военното 
дело. Устройството и организацията на войските, 
тяхното комплектуване (попълване), апарата за 
военно управление, реда за преминаване на служ-
бата, мобилизацията на въоръжените сили, а също 
така включва в себе си и изучаване на основните 
въпроси на военното законодателство, военната 
дисциплина, военните престъпления и военно-съ-
дебните органи.

В учебника „Военна администрация“, разрабо-
тен във Военна академия „Г. С. Раковски“ през 1954 
г., под военна администрация се разбира: „военно 
управление на територията, която е окупирана в ре-
зултат на война; военно управление на територия-
та, която е заета в хода на военни действия; един от 
клоновете на военната наука“.

В резултат на промените във военно-политиче-
ската среда и във военната наука към определение-
то за военна администрация може да се добави, че 
тя е и военно управление на територията при регу-
лиране на кризи и провеждане на военно-миротвор-
ческа дейност с решаваща роля на военните мерки.

Разглеждана във функционално-структурен 
аспект8, военната администрация е система от 
структури, процеси, процедури, отношения и пра-
вила за развитие и използване на военното дело в 
държавата (коалицията).

Друго определение за „военна администра-
ция“  ни дава яснота какво представлява тя: 

Всички военноадминистративни органи на 
държавата и тяхната дейност за развитието и кон-
трола на въоръжените сили

Военен контрол на завзета територия вслед-
ствие на военна операция.

Научна дисциплина която изучава въпросите 
на цялостната организация и подготовка на въоръ-
жените сили, конрола на войските, изграждането на 
въоръжените сили и военната служба. Заключенията 
и предложенията на военната администрация полу-
чават правна сила чрез военно законодателство.

Военната администрация се състои от структу-
ри в Министерството на отбраната, Щаба на отбра-
ната и подчинените им звена, Командванията на ви-
довете въоръжени сили, оперативните съединения 
и частите и в част от осигуряващите мобилизацион-

ната готовност и отбраната и националната сигур-
ност извън Министерството на отбраната и Щаба на 
отбраната. Военното администриране се осъщест-
вява от военнослужещи и цивилни.

Дисциплината „военна администрация“ е част 
от военната наука и има теоретико-приложен харак-
тер като преследва постигане на практически цели.

Предмет на „военната администрация“ в съ-
временното общество е  организираната дейност в 
ръководенето на отбраната и въоръженит сили за 
създаване, поддържане, развиване и използване на 
военния фактор в интерес на националните и коа-
лиционните интереси.

Много интересна и съдържателна дефиниция 
на понятието „военна администрация“ се съдържа 
в 18 томното издание на Военната енциклопедия: 
„Под военната администрация като една от частите 
на държавната администрация, се разбират дейст-
вията на държавата пряко насочени към изпълне-
нието на една от нейните най-важни задачи - съз-
даването, организирането и поддържането на въ-
оръжени сили. С тези признаци военната админи-
страция се различава от военните законодателство 
и правосъдие. Същността на законодателството 
се заключава в създаването на абстрактни правни 
принципи; същност на правораздаването – е в под-
държането и защитата на правните норми в войски-
те. Но съществуването на армията и изпълнението 
на нейното задължение не се осигурява само от 
законодателстовото и правосъдието. Изпълнение-
то на тези задачи е регулирано чрез дейността на 
военните органи, тези които наричаме военна ад-
министрация“. 

Ценното в даденото определение се състои в 
това, че в него е дадено ясно разграничение меж-
ду понятията „военно законодателство“, „военно 
право“ и „военна администрация“; военната адми-
нистрация се тълкува като практическа дейност на 
органите на военно управление по изпълнение на 
военното законодателство, въплатено в неговите 
норми при ежедневната дейност на военните фор-
мирования и части.

Военната администрация като учебна дис-
циплина изследва правните аспекти на дейността 
държавата за военно строителство и правно регу-
лиране свързани с устройството и организацията на 
въоръжените сили, военни формирования, тяхното 
управление, комплектоване, организиране на пре-
минаването и изпълнението на задълженията по 
военна служба, поддържане на законност и правов 
ред, материално и техническо снабдяване на вой-
ските (силите), осигуряващо тяхната бойна готов-
ност и мобилизация.

Военната администрация като учебна дисци-
плина изучава средата за сигурност на страната; 
ролята и мястото на военната сила в системата на 
националната; устройството и организацията на въ-
оръжените сили; подбора и развитието на човешки-
те ресурси; същността, съдържанието и развитието 
на военното управление и ръководството на отбра-
ната на стратегическо ниво; мобилизацията, бойната 
готовност и боеспособността на войските; поддър-
жане, развитие и използване на ресурсите за отбра-
на; същността, съдържанието и научните подходи за 
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изграждане на въоръжените сили, съдържанието на 
администрацията и администрирането в коалицио-
нен аспект; нормативната уредба, регламентираща 
военното дело; изискванията и пътищата за поддър-
жане на оперативната съвместимост с колективни-
те отбранителни структури и с други национални и 
международни системи за сигурност; системата за 
военно обучение и военнонаучни изследвания, тях-
ното функциониране и развитие и други проблеми 
на отбраната и националната сигурност.

Следователно можем да кажем, че обектът 
на военната администрация е военен строеж, 
като един от основните компоненти (клонове) на 
държавната дейност във военната област, като 
част от държавното строителство, отрегулира-
но от нормите на военното и други клонове на пра-
вото, неразделно свързани с отбраната на страна-
та и осигуряване на националната сигурност.

След така разгледаните дефиниции и напра-
вения анализ можем да кажем, че съвременната 
„военна администрация“ изучава  държавно-прав-
ните аспекти на военното строителство.  Ключов 
обект на военното изграждане и съответно пред-
мет на изучаване от военната администрация се 
явява военната организация в държавата, която 
включва в себе си Въоръжените сили – като ядро и 
основа за осигуряване на Националната сигурност, 
а така също и органите за управлението им.      

Заключение

В заключение можем да кажем, че админи-
страцията като дейност е свързана с организиране 
и ръководене. В това отношение още К. Маркс по-
сочва: „Администрацията е организираща дейност 
на държавата”.

Военната администрация повишава културата 

на командирите,  като създава у тях съзнателно от-
ношение към установения ред за носене на военна-
та служба и подпомага практическата им дейност в 
областта на военното ръководство на техните под-
чинени. Тя допринася за съзнателното отнасяне на 
командирите към задълженията им установени от 
законите и уставите. 

Това също така важи и при решаване на во-
енноадминистративни проблеми. Последните са 
свързани с непосредствените нужди на живота на 
армията и тяхното познаване влиза в основните 
задачи на командирите. Командир, който познава 
тези въпроси, с успех ще ръководи частта или под-
разделението си и ще провежда по-целеустремено 
тяхната бойна подготовка. 

Военна администрация като дисциплина изу-
чава средата за сигурност на страната; ролята и 
мястото на военната сила в системата на нацио-
налната; устройството и организацията на въоръ-
жените сили; подбора и развитието на човешките 
ресурси; същността, съдържанието и развитието 
на военното управление и ръководството на от-
браната на стратегическо ниво; мобилизацията, 
бойната готовност и боеспособността на войските; 
поддържане, развитие и използване на ресурсите 
за отбрана; същността, съдържанието и научните 
подходи за изграждане на въоръжените сили, съ-
държанието на администрацията и администрира-
нето в коалиционен аспект; нормативната уредба, 
регламентираща военното дело; изискванията и 
пътищата за поддържане на оперативната съвмес-
тимост с колективните отбранителни структури и с 
други национални и международни системи за си-
гурност; системата за военно обучение и военнона-
учни изследвания, тяхното функциониране и разви-
тие и други проблеми на отбраната и националната 
сигурност. 
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Място и роля на военните юрисконсулти 
в административноправната система 

на отбраната на страната
майор Петър Стоилов

Резюме: Когато говорим за административно-правна система неминуемо трябва да намерим място в 
нея и на онези експерти и специалисти които следят за прилагането на цялата законова и нормативна уред-
ба свързана с отбраната – като започнем със всички онези международни договори, конвенции, спогодби, 
разпоредби, които Република България е ратифицирала и приключим с нормите от националното законода-
телство.

Тези същите експерти имат задължението да дават своята експертиза и да съветват по цялата йерар-
хична и командна структура на Министерство на отбраната и Въоръжените сили, както в мирно време така и 
по време на война. 

В България за извършителите на тези дейности се е наложило понятието юрисконсулт. Но така или ина-
че това са онези правни съветници, които трябва да участват във всички процеси на управление и да дават 
своята експертиза по спазването и прилагането на законите. Със своите правни съвети трябва да придават 
легитимност на  действията на командирите от всички степени.

Ключови думи: сигурност, национална сигурност, международно-хуманитарно право, юрисконсулт, 
Женевски конвенции.

Abstract: When we talk about an administrative and legal system, we must also inevitably find a place in it 
for those experts and specialists who monitor the implementation of all defense-related legislation and regulation - 
starting with all international treaties, conventions and agreements that Bulgaria has ratified and finishing with the 
legal norms of the national legislation.

These experts have the duty to bring their expertise and to provide advice to the entire hierarchical and 
command structure of the Ministry of Defense and the Armed Forces, both in peacetime and in times of war.

In Bulgaria, the term “legal adviser” has become popular for the professionals who perform these duties. 
Indeed these are the legal advisers who have to participate in all processes of governance and provide their expertise 
concerning compliance with and enforcement of legislation. With their legal advice, they must establish the legitimacy 
of the actions of commanders at all levels.

Key words: security, national security, international humanitarian law, legal adviser, Geneva Conventions

Една от юридическите професии, която е изклю-
чително важна за всяка една организация в 
частния и публичния сектор, но понякога не е 

добре разбрана и оценена от мениджърите, е про-
фесията на Юрисконсул [1]. Тук ще се имат предвид 
и всички служители на съответната организация, 
заемащи длъжности с други наименования, напри-
мер: правен съветник, правен консултант, правен 
експерт, експерт-юрист, юрист, и други подобни.

В своята публикация д-р Младен Младенов 
прави една съпоставка между управлението на 
организациите и управлението на армията като 
организация. Той използва метафоричния подход 
„Юрисконсултът като хусар“. Акцентът е поставен 
основно върху важността на юрисконсулта за са-
мата организация, както и върху отношенията на 
ръководителите на организацията към професията 
юрисконсулт и обратното.

Един съвременен мениджър в частния или пуб-
личния сектор трябва да е наясно с горните специ-
фики на функциите и дейностите на юрисконсулти-
те. Взаимното доверие и уважение между ръковод-
ството и юристите в организацията е необходимо 
условие за нейните настоящи и бъдещи успехи. То 
обаче би трябвало да започва още от рекрутиране-
то на юрисконсултите, като се назначават само кан-
дидати с висока професионална подготовка. Ако не 
са налице такива, в армията биха ангажирали други 
видове войска, като аналогията в съвременния ме-
ниджмънт е – външни юристи, например адвокати.

Уроците на историята могат да бъдат раз-
глеждани като теми от теорията и практиката на 
мениджмънта. Подценяването на едно не-основно 
звено, каквото е юридическото звено в съответната 
организация, особено в днешния легализиран свят, 
често води до катастрофални последици. Съвре-
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менният мениджмънт никога не би си позволил по-
добна грешка, напротив – би свел риска от подобна 
грешка до минимум.

С ратифицирането на Женевските конвенции 
от 1949 г. и техните допълнителни протоколи от 
1977 г., една държава се ангажира да зачита и га-
рантира спазването на тези международни правни 
инструменти при всякакви обстоятелства. Знанието 
на закона е основно предварително условие за пра-
вилното му приложение. Целта да се изискват юри-
дически съветници във въоръжените сили, както е 
посочено в член 82 от допълнителните Протокол 
I е да подобри познаването и следователно, спаз-
ването на международното хуманитарно право. 
Тъй като поведението на военните действия стават 
все по-сложни, както от правна, така и от техниче-
ска гледна точка, държавите считат за подходящо, 
договори като Протокол I, да предоставят на воен-
ните командири правни съветници, които да им 
помагат да прилагат и да обучават по  междуна-
родно хуманитарно право.

“Високодоговарящите страни по всяко време, 
а участващите в конфликта страни – по време 
на въоръжен конфликт, осигуряват наличието на 
правни съветници, които да консултират, когато 
това е необходимо, военните коман дири на съот-
ветните нива относно прилага нето на Конвенци-
ите и на този Протокол и относно подходящите 
инструкции, които да бъдат предоставяни на въ-
оръжените сили по такива въпроси.“ [4] 

Както всички други правила, залегнали в спогод-
бите, член 82 е задължителен. Целта му е да гаранти-
ра, че военните командири имат достъп до съвети от-
носно това как да прилагат Конвенциите и Протокол I.

Изборът на думите в член 82 предполага, че 
държавите страни по Конвенцията (и националните 
освободителни движения, които попадат в катего-
рията „страни в конфликта“, макар и за ограничен 
период от време) отговарят за тази задача и тряб-
ва да гарантират, че се спазва.  За да се съобразят с 
това изискване, държавите трябва да приемат свои 
собствени правила, за да гарантират, че техните въ-
оръжени сили имат правни съветници.

Докато член 82 е само една от клаузите на Про-
токол I, целта му е част от главното задължение на 
държавите-страни по споразумението да разпрос-
траняват възможно най-широко разпоредбите на 
международното хуманитарно право, по-специал-
но като включват изучаването на този клон на пра-
вото в техните военни програми за обучение.

В член 82 се дава гъвкаво определение за ро-
лята на правния съветник, като същевременно се 
определят определени правила. Правните съветни-
ци имат двойна роля: съветват военните команди-
ри относно правилното прилагане на конвенциите 
и на Протокол I и дават указания на командирите 
как да ги преподават във въоръжените сили. Макар 
че тези задачи са отделни, те също така се допълват, 
защото обучението на военнослужещите правилно 
във време на мир ще направи съветите на съветни-
ците по-ефективни по време на война. Следовател-
но член 82 очертава работата на правните съвет-
ници, като оставя на всяка от договарящите страни 

отговорността за уточняване на тяхната роля и ус-
ловията, при които те да я изпълняват.

Докато Протокол I оставя на държавите-стра-
ни определена степен на свобода по отношение на 
функциите на техните правни съветници, той изис-
ква да притежават адекватно ниво на експертиза в 
международното хуманитарно право, за да могат 
ефективно да съветват военните командири.

Това задължение е аналогично на това, съдър-
жащо се в член 6 от същия протокол (квалифици-
рани лица), съгласно който държавите - страни по 
конвенцията трябва да се стремят да обучават ква-
лифициран персонал, за да улеснят прилагането на 
конвенциите и на Протокол I.

Държавите са свободни да избират цивилни 
или военни правни съветници. Въпреки това, роля-
та на правния съветник, която е преди всичко пре-
вантивна и оперативна, се различава от тази на ад-
воката, на съдията, които се занимават с военното 
правосъдие.

Държавите-участнички трябва да конкретизи-
рат ролята и позицията на своите правни консултан-
ти в точни термини, така че съветниците да могат да 
изпълняват задачите, възложени им съгласно член 
82, ефективно и ефикасно.

Задачите на правните консултанти във време 
на мир се различават от тези, които те трябва да из-
пълняват по време на въоръжен конфликт.

В мирно време основната им задача е да под-
крепят преподаването на международното хумани-
тарно право. Целевата група се състои основно от 
курсанти от военните училища, щабния състав на 
войските, младши командири и войници, особено 
при упражнения.

Съветниците също така могат да помогнат за 
обучение на помощни съветници, които от своя 
страна могат да бъдат прикрепени към подразде-
ления, да участват в планирането на важни упраж-
нения и операции и да оценяват правните после-
дици от изпълнението на тези планове, особено по 
отношение на предвидените средства и методи.

Съветниците могат да бъдат включени и в про-
цеса на изпитание на новите оръжия, средства и 
методи за водене на война, предвидени в член 36 
от Протокол I.

Във време на война основната задача на прав-
ния съветник е да консултира относно прилагане-
то и спазването на международното хуманитарно 
право. По-специално, правните съветници могат да 
дадат становище относно текущите и планираните 
военни операции, да прилагат своите експертни 
познания по конкретни въпроси, пред които е из-
правен командирът, да проверяват спазването на 
процеса на правна консултация, като участници и 
напомнят на командирите за техните задължения 
по смисъла на член 87 от Протокол I (Задължение 
на командирите). В случай на съвместни или мно-
гонационални операции правните съветници на 
различните участващи въоръжени сили следва да 
си сътрудничат, за да осигурят степен на последо-
вателност, особено при тълкуването на закона.

Въпреки това, правния съветник не заменя ко-
мандира. Командирите винаги запазват водещата 
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си роля и отговорността си в процеса на вземане 
на решения. Ролята на съветника се ограничава до 
информирането на старшите офицери, опериращи 
във все по-сложна правна среда.

След като ясно определи ролята на своите 
правни съветници, държавата-участничка трябва 
също така да уточни нивото в командната структу-
ра, на което те трябва да предоставят експертните 
си познания. Член 82 включва две нива:

l в ролята си на консултанти относно прило-
жението на  Конвенциите и Протокол I, съветници 
могат да бъдат прикрепени към по-големи войско-
ви формирования и по-високи нива на командване;

l където съветниците трябва да подкрепят 
преподаването на международното хуманитарно 
право, е полезно да ги поставим в по-оперативен 
контекст, може би на бригада или полк.

Държавата-страна по конвенцията трябва също 
така да уточни йерархичната връзка между правните 
съветници и командирите, които подкрепят.

Има две възможности: правните съветници 
могат да бъдат поставени изключително под ко-
мандването на съответния командир, командващ 
войските или щаба към който са или могат да бъдат 
поставени под командването както на този коман-
дир, така и на правния отдел на своето министер-
ство на отбраната.

Националното законодателство и национал-
ната съдебна практика в Германия е добър при-
мер за използването на юрисконслултите в армей-
ска среда.

Германският военен наръчник (устав) (1992) 
гласи:

Адвокат, който е квалифициран да изпълнява 
функциите на съдия, се полага на всеки командир на 
ниво дивизия и нагоре да изпълнява следните задачи:

- да съветва командира (и неговите подчине-
ни) във всички въпроси, свързани с военното право 
и международното право;

- да разглежда военните заповеди и инструк-
ции въз основа на правни критерии;

- да участва във военни учения (по време на 
задачата си) като юридически служител, чиито за-
дължения включват даване на съвети по въпроси, 
свързани с международното право и

- да дава юридическа инструкция на военно-
служещи от всякакъв ранг, включително по-ната-
тъшно обучение на офицери.

Правният съветник има пряк достъп до коман-
дира, към когото е назначен.

През 2005 г. в делото „Границите на подчине-
ние на висшестоящи заповеди“ Федералният адми-
нистративен съд на Германия отбеляза:

„...съветването на командващия офицер и 
дисциплинарните началници, подчинени на ко-
мандващия офицер по всички въпроси на военното 
право и международното право, както и правното 
съвместно разглеждане на нареждания и инструк-
ции е част от задачите на юридически съветник…“

В Бяла книга на германската политика за сигур-
ност и бъдещето на Бундесвера германското феде-
рално министерство на отбраната заявява за воен-
на правна система:

„Военните решения могат да се вземат само 
в съответствие с установените принципи на на-
ционалното и международното право. Следова-
телно е от съществено значение всички членове 
на Бундесвера да са запознати със закона и да зна-
ят, че са в правото си. Военнослужещите и жени-
те имат право да потърсят защита на правата 
си пред независими съдилища в случай на наруша-
ване на тези права. Във въоръжените сили основ-
но са членовете на Военната правна система на 
Бундесвера, които имат за задача да предадат 
необходимите правни познания.

Те също така съветват военните началници, 
особено по въпроси на военното и наказателно-
то право, както и на конституционното и меж-
дународното право. Военната правна система на 
Бундесвера има гражданска структура и се състои 
от:Съдилища, които имат юрисдикция по военни 
дисциплинарни нарушения и жалби от страна на 
военния персонал; Дисциплинарни адвокати за въ-
оръжените сили, включително дисциплинарният 
главен прокурор на въоръжените сили; Правни съ-
ветници; Правни инструктори.“

В момента повече от 100 цивилни правни екс-
перти работят като правни съветници на команди-
ри и директори в звена, агенции и офиси на въоръ-
жените сили на ниво дивизия и по-високо. Те имат и 
второстепенна функция - адвокати на въоръжените 
сили. Във военните училища и академиите на въ-
оръжените сили работят около 50 цивилни юристи. 

Оперативно ориентираната позиция на Бун-
десвера също поставя нови предизвикателства 
пред военната правна система. Правните съветни-
ци участват в операции в чужбина с ранг на полеви 
офицери. Те съветват командирите на контингенти 
по широк спектър правни въпроси, свързани с опе-
рациите. Те не само са натоварени с тълкуването на 
резолюциите на Организацията на обединените на-
ции, споразуменията за статута на силите и прави-
лата за ангажираност, но също така трябва да про-
веждат преглед на плана за действие, за да гаран-
тират спазването на правилата на международното 
хуманитарно право. Освен това изпълняват своите 
задължения в многонационални щабове заедно 
с правни съветници на други нации. Задачите им 
допълнително включват подпомагане на дислоци-
раните формирования по време на дисциплинарни 
разследвания в мястото на дислокацията, предос-
тавяне на административна помощ на германски 
разследващи и съдебни органи и предоставяне 
на военен персонал на операции с първоначални 
правни съвети по частни правни въпроси.

Ще разгледаме и националното законодател-
ство на Руската федерация.

Военният устав на Руската федерация (1990) 
гласи:

Що се отнася до въпросите, свързани с при-
лагането на правилата на МХП, командирите ...при 
необходимост се обръщат към съдействието на 
правните съветници (член 82 от Допълнителен 
протокол I). На служителите на правните служби е 
възложено да изпълняват тази функция със заповед 
на Министерството на отбраната на СССР.
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Регламентите на Руската федерация за прила-
гането на МХП (2001 г.) гласят:

В случай на въоръжен конфликт командирите 
при решенията, свързани с прилагането на между-
народното хуманитарно право, когато това е не-
обходимо, разчитат на своите правни съветници, 
чиито функции на ниво дивизия (полк) се предоста-
вят на помощника на командира по правни въпроси.

В случай на въоръжен конфликт заместника 
на командира на дивизия (полк) по правни въпроси 
изпълнява задълженията на юридически съветник 
по въпроси, свързани с прилагането на междуна-
родното хуманитарно право.

Той трябва:
- да подготвя по инструкциите на команди-

ра правни изявления относно проектобюджетни-
те документи и други документи в съответствие с 
международното хуманитарно право. В случай на 
несъответствие той докладва на командира и при 
необходимост предоставя писмено разяснение;

- да съветва командването и другите длъж-
ностни лица относно и да изяснява въпроси, свър-
зани с прилагането на правилата на международно-
то хуманитарно право;

- провеждане на обучителни (методологиче-
ски) сесии на командира с оправомощени служите-
ли, вземащи участие в тестове по познаване на МХП 
и прилагането му, включително в бойна среда;

- упражнява контрол по спазването на ин-
стрикциите на командира по международното ху-
манитарно право от страна на военнослужещите; 
в случаи на нарушения той незабавно докладва на 
командира и по негова заповед организира адми-
нистративно разследване за това;

- да записва и анализира нарушенията на между-
народното хуманитарно право, извършени от врага;

- да осигури правна помощ на дивизионното 
(полково) командване по отношение на третирането 
на военнопленниците и задържаните цивилни лица;

- да осигури правна подкрепа за разследване-
то на жалби от страна на цивилното население, във 
връзка с поведението на военнослужещите при из-
пълнение на тяхната мисия;

- да предоставят правна помощ на командва-
нето на дивизията (полка) в зоните на бойни опе-
рации или в окупираните територии, с местната 
администрация, представители на Международ-
ния комитет на Червения кръст, националните орга-
низации на Червения кръст (Червено полумесец) и 
други организации, които извършват хуманитарни 
действия в полза на жертвите на въоръжени кон-
фликти.

Правилата за вътрешна служба на въоръжените 
сили на Руската федерация (2007 г.) предвиждат [3]:

„Общи задължения на командирите (началници):
77. Командир (ръководител), когато разглеж-

да въпроси, отнасящи се до правилата на МХП, 
разчита на съдействието на юрист, когато е не-
обходимо. 

Задължения на правния заместник командир 
на полк

106. ... По време на въоръжени конфликти 
юридическият заместник на командир на полка 

(1-ви кораб) изпълнява задълженията на юрискон-
султ на командира на полка.“

Наредбата на Руската федерация за публику-
ване на Женевските конвенции и протоколи (1990) 
изисква заместник-министрите на отбраната и ко-
мандирите на няколко нива „да натоварват длъж-
ностните лица от правната служба на Министер-
ството на отбраната със задължението на правните 
съветници, предвидени в чл.  82 от Протокол I „.

Коментарът на МКЧК относно допълнителни-
те протоколи посочва по отношение на член 82 от 
Допълнителния протокол I от 1977 г.:

Задължителен е характер на настоящата 
разпоредба. Думата „гарантира“ е термин, който 
понякога се използва в конвенциите; това означа-
ва, че въпросната страна трябва да се увери, че 
задачата е изпълнена. Ето защо няма основание 
да мислим, че самата задача може да е по избор. 
По-точно, член 82 задължава страните по Прото-
кола да приемат всички подходящи разпоредби, за 
да гарантират, че правните съветници са на раз-
положение на въоръжените сили. Фактът, че усло-
вията за използване и разпределение на тези кон-
султанти са регулирани по особено гъвкави начин 
(„когато е необходимо“, „на подходящо ниво“), по 
никакъв начин не променя факта, че създаването 
на длъжността на юрисконсулт е задължително.

За да изпълни задачата си за разпространение 
на МХП, Международният комитет на Червения 
кръст има делегати по целия свят, които препода-
ват въоръжени сили и сили за сигурност, като при 
необходимост правните съветници разполагат с 
консултации на военните командири на подходя-
щото ниво за прилагането на военното право.

За да разреши конкретни проблеми, начални-
кът може:

а) да поиска правни съвети;
б) да потърси участие на юрисконсулт в теоре-

тичното обучение;
в) правен консултант да участва в нормалната 

работа на персонала (напр. за изготвяне и/ или пре-
глед на поръчки и инструкции, за съвети по отноше-
ние на специално защитени обекти).

Без да се свежда до минимум изключителната 
отговорност на военните командири, ключовият иг-
рач, отговарящ за формулирането на правилата за 
това какво може и не може да се направи по време 
на война и който в голяма степен отговаря за прак-
тическото прилагане на правилата, е системата на 
юрисконсултите със всичките нейни компоненти: 
преди всичко Министъра на правосъдието, следван 
от Директора на дирекция „Правно-нормативна“ в 
МО, юрисконсултите на командванията и тези на 
бойните формирования. Тези участници трябва да 
се занимават с много сериозни въпроси като: Могат 
ли да бъдат атакувани домовете на терористи и 
ако е така, при какви обстоятелства? Как тряб-
ва да се прилага принципът на пропорционалност, 
когато се очаква загуби на цивилното население? 
Наистина ли е допустимо да се изгори жилищен 
квартал, след като се предупреди за евакуация, 
ако евакуацията не се е осъществила? Допустимо 
ли е да се прекъсне електричеството и водата на 
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цивилното население в бойна зона? Може ли да се 
употреби оръжие по нелегално преминаващи дър-
жавната граница и при какви условия? Тези и други 
въпроси изискват интензивно участие от страна на 
правните съветници на различните системи за от-
брана в реално време.

Дългогодишният дебат дали „всеки командир 
трябва да бъде придружен от адвокат“ или дали 
юридическите съветници трябва да бъдат изключе-
ни от процеса на вземане на оперативни решения и 
трябва да разглеждат само операциите post factum 
е уреден отдавна в резултат на нарастващото зна-
чение на международното право и нарастващата 
сложност на днешните бойни зони. В по-голямата 
си част всеки старши командир трябва да поиска да 
бъде придружен от юрист, който може да съдейст-
ва за идентифициране на законните оперативни 
възможности в дадена ситуация и може да служи 
като неразделна част от процеса на вземане на 
решения. Това е целесъобразно, дори ако в някои 
случаи правния орган ще задържи или спре с под-
писа си в някои случаи и някои предложения и кон-
кретни планове за действие. Старшите командири, 
които приветстват подобен принос, разбират, че 
съветването им от юрист не нарушава собствените 
им правомощия или командните отговорности и не 
намалява независимостта им да спазват законите 
на войната; по-скоро правното консултиране е ос-
новен механизъм, който има за цел да предотврати 
усложнения, загуба на легитимност и последващо 
накърняване на оперативната способност на ВС.

Разбирането на централната роля на правните 
консултанти в ситуации на война е от съществено 
значение. Всъщност да могат да изпълняват своята 
роля в реално време е същността на работата им 
и дори е част от отговорността им. Определянето 
на това, което е допустимо и забранено е преди 
всичко отговорност на юрисконсултите, които слу-
жат като правен орган. За да може тази политика да 
бъде изпълнена, ръководните органи на МО трябва 
да настояват за тясно и активно участие на юрис-
консулти по време на опрации както зад граница 
так и на територията на страната.

Правилното разбиране на важността на ролята 
на правната система по време на действителна опе-
рация и непреодолимото изпълнение на тази роля 
съгласно задължителните правни норми са жизне-
новажни за функционирането на тази система.

Изпълняваните задачи от Българската армия 
неминуемо са по трите мисии на Въоръжените сили. 
Поради естесвото на съвременните заплахи за На-
ционалната сигурност, ВС вземат участие най-вече 
по изпънението на втора и трета мисия. 

Задачите, изпълнявани от българските воен-
нослужещи в мисии зад граница, всъщност пред-
ставляват инструментариум за налагане на меж-
дународното право в рамките на провежданите 
операции. [2]

Целите и задачите на формированията от Въ-
оръжените сили в операциите за поддържане на 
мира произтичат от международните договори и 
споразумения, по които България е страна. Позна-
ването и правилното прилагане на нормативната 

база са едни от главните предпоставки за успешно-
то изпълнение на мисиите.

Правното основание за провеждане на опера-
ции за поддържане на мира е заложено в Устава на 
Организацията на обединените нации (УООН), въ-
преки че не са споменават със същото име. 

Това правно основание е признато и залегнало 
в основополагащите документи на основните реги-
онални организации по въпросите на сигурността. 
В стратегическата концепция на Организацията на 
Северноатлантическия договор (НАТО) е посочено: 
„Съветът за сигурност на ООН има основната отго-
ворност за поддържане на международния мир и 
сигурност и като такъв играе решаваща роля в под-
държането на сигурността в евро-атлантическата 
област”. Що се отнася до Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), тя „работи 
със зачитане и в съответствие с отговорностите и 
дейностите на ООН”. 

Провеждането на операции за поддържане на 
мира в мисии под егидата на международни органи-
зации и коалиции изисква познаването на сложните 
законови норми на съгласие и механизмите, с кои-
то те ограничават и направляват провеждането на 
военните действия. Разбирането на връзката меж-
ду тези основополагащи концепции е в основата на 
ефективното управление на гражданско-военните 
отношения и постигането на крайното политическо 
състояние на операциите за поддържане на мира.

Днешният спектър на конфликти обхваща ши-
рок диапазон от възможни сблъсъци на интереси, 
действия, разбирания, където военните сили могат 
да бъдат използвани. Легитимността на конфликта 
е основата, върху която всички операции или войни 
трябва да бъдат планирани (построени). 

На теория конфликт може да настъпи без пра-
вила. Практиката показва, че тези конфликти нару-
шават основните принципи за спазване на човешки-
те права. Ето защо всяка страна си определя набор 
от „правила, по които ще играе”.

Така се разкрива нуждата от юрисконслулти 
(юридически съветници, LEGAD), чиято квалифика-
ция е насочена и към международното право.

Варианти за разрешаване на проблема:
- включване на юридически съветници в съста-

ва на контингентите;
- дистанционна юридическа поддръжка от на-

ционална територия;
- използване на „Всеобхватна виртуална систе-

ма за правна помощ” (CLOVIS)  предоставя достъп 
както до огромен обем от нормативни документи, 
така и възможност за комуникация в реален мащаб 
от време с юридически съветници от страните-член-
ки на НАТО. Прилагането на системата значително 
подобрява работата на юридическия съветник, като 
му дава един мощен инструмент за разрешаване на 
сложните юридически казуси в района на мисията.

Най-добри резултати могат да бъдат постигнати, 
като се използват и трите варианта едновременно.

Мисиите, в които Българската армия участва, 
представляват не налагане на силата, а налагане 
на правото. Предизвикателствата пред правното 
осигуряване на военнослужещите ни в мисии зад 
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граница са обусловени от специфичните условия в 
районите на операциите и изискват нов подход към 
разрешаването на проблема. 

За това въвеждането на правни съветници 
във въоръжените сили демонстрира ангажимента 
на държавата да подобри спазването на междуна-
родното хуманитарно право. Държавите - страни по 
Женевските конвенции и следователно Протокол I 
се изисква да изпълнят ангажиментите си, като при-
лагат разпоредбите на член 82. 

1 Младенов М. „Юрисконсултът“, публикация в Интернет-страницата на Професионалното обединение на държавните 
служители, [cited 27.01.2018], Available from: http://pods-bg.org 

Симеонов Т., Предизвикателства пред правното осигуряване на военнослужещите в мисии зад граница, С., 2013.
Правилата за вътрешна служба на Въоръжените сили на руската федерация 
Член 82 от Допълнителния протокол I от 1977 г. към Женевските конвенции

ИЗВОД: Анализа на написаното до тук ни дава 
ясна рамка относно това с каква дейност се зани-
мават юрисконсултите във Въоръжените сили. 
Тази рамка би могла да се използва за основа за 
пренаписване на задълженията на юрисконсулта. 
Тук е мястото да се изясни, че този анализ ни по-
казва само едната страна на дейността на юри-
сконсулта и тя е в мирно време. Много различна 
е спецификата на работа по време на война или 
въоръжен конфликт.
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Възможности на държавните органи  
за противодействие на корупцията

капитан Владимир Крумов

Резюме: Развитиетo на държавата е важен елемент oт нациoналната сигурнoст на всяка държава . 
Кoрупцията, oрганизираната престъпност и мoнoполa над част от икoнoмиката на страната са едни от ком-
понентите, които застрашават националната сигурност. Те могат да доведат до отслабване на държавното 
управление, да разрушава икономиката, да създават безработица и сива/скрита икономика,да поддържат 
нереформирана съдебна система и да създадат непрозрачна административна бюрокрация, които разгледа-
ни поотделно и взети заедно, поставят един нов специфичен проблем за преосмисляне на характеристиките 
на националната сигурност. Противодействието на корупцията може да се разглежда като усилие на дър-
жавните органи за изграждане на прозрачни публични институции и създаване и утвърждаване на ролята 
на ефективно гражданско общество. Постигането на добри резултати в тази дейност се превръщат във важен 
показател за успеха на прехода и за създаване на прозрачност и демократичен контрол.

Ключови думи: корупция, противодействие, превенция, държавни органи

Abstract: State development is an important element of the national security of each country. Corruption, 
organized crime and monopoly over part of the country’s economy are some of the components that threaten national 
security. They can lead to a weakening of State Government, to destroy the economy, to create unemployment and 
gray/hidden economy, maintain an unreformed judiciary and create opaque administrative bureaucracy, which dealt 
with separately and together, put a new specific problem for rethinking of the characteristics of national security. 
Combating corruption can be seen as an effort of the State authorities to build a transparent public institutions and 
the creation and strengthening of the role of the civil society effectively. Achieving good results in this activity have 
become an important indicator for the success of the transition and to create transparency and democratic control.

Key words: corruption, curbing, prevention, public authorities

Корупцията е обществено явление, което е по-
знато на човечеството от хилядолетия. Неза-
висимо от това, все още липсва ясна и добре 

структурирана обществена представа за същността 
и характеристиките на това явление. В обществено-
то съзнание няма изградено и наложено общопри-
ето разбиране за това, какво представлява коруп-
цията и за нея често се мисли като за нещо, което 
се подразбира и няма нужда от специално уточня-
ване. Съгласно Гражданската конвенция за коруп-
цията на Съвета на Европа корупция представлява 
[1]: искането, предлагането, даването или приема-
нето, пряко или косвено на подкуп или всяка друга 
неследваща се облага или обещаването на такава, 
което засяга надлежното изпълнение на някое за-
дължение или поведението, което се изисква от 
приемащия подкупа, неполагащата се облага или 
обещаването на такава.

На базата на това определение реализация-
та на корупцията предполага наличието на четири 
необходими елемента: служител (или група служи-
тели) в обществения сектор; дискреционна власт 
(възможност за вземане на самостоятелни реше-
ния по усмотрение); злоупотреба с публична власт 
от страна на служителя; извличане на лична или 

групова полза ( финансова, материална, услуга ) от 
служителя/служителите. В зависимост от вариаци-
ите на тези елементи се различават и разнообразни 
типове, форми, сфери, мащаби, механизми на реа-
лизация на корупцията.

В oбществения живот на България, корупция-
та е сред основните проблеми на българското об-
щество. Политическите и икономически реформи 
в България създадоха сериозен институционал-
но-правен дефицит, който намери израз в значи-
телно нарастване на корупционния потенциал в 
обществото. С ускоряването на икономическите ре-
форми се активира и мащабното преразпределяне 
на национално богатство. Корупционните практики 
се превърнаха в ключов механизъм, както за полу-
чаване на конкурентни предимства в този процес, 
така и за натрупване на капитали и трансфер на ре-
сурси от държавния/публичния сектор към частния.

Разпространението на корупцията, трайно 
дестабилизира институциите и деформира поли-
тическия процес. Съществуването на корупционни 
проблеми в страната доведе до проактивна антико-
рупционна политика и силна международна загри-
женост за ограничаване на корупцията като основ-
но изискване за приобщаването на България към 
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НАТО и Европейския съюз. В този контекст редица 
международни институции насърчиха и оказаха 
политическа и практическа подкрепа на антикоруп-
ционните реформи, тъй като корупцията се явява 
отличителна отрицателна характеристика на со-
циалния, икономическия и политическия живот на 
страните в преход.

Корупцията процъфтява, когато институции-
те са слаби, а действието на пазарните принципи в 
икономиката е ограничено. Тя се проявява там, къ-
дето користният интерес намира благоприятни въз-
можности и предпоставки за реализиране.

Мащабите на корупцията в дадена сфера са 
толкова по-големи, колкото по-големи са монопол-
ната власт (контролът върху определени ресурси) и 
възможността за вземане на решение по усмотре-
ние от овластените лица и колкото по-ниска е сте-
пента на тяхната отговорност за взетите решения и 
за извършените действия.

Корупцията обикновено е свързана с такива 
сфери на дейност, в които държавата има монополни 
права или възможност да упражнява изключителни 
права или изключителни правомощия върху опре-
делени ресурси (поддържане на обществения ред, 
съдебна система, контрол върху естествени монопо-
ли, здравеопазване, образование и др.). Там, където 
има власт и възможност за свободно упражняване 
на произтичащите от нея влияние и правомощия, 
съществуват предпоставки за възникване на коруп-
ция. Корупционните практики процъфтяват в онези 
сфери на обществения живот, в които определен 
обществен ресурс се намира под контрола на един 
или няколко служители. В този контекст упражнява-
щият власт е ценен в качеството си на фактор, който 
може да задоволи някакъв частен интерес или да 
осигури доход. Като обществено отношение коруп-
цията се проявява под формата на нерегламентира-
на социална промяна. От икономическа гледна точка 
разпространяването й се подчинява на класическите 
пазарни принципи. Корупционната цена (размерът 
на подкупите) естествено се намира в пряка връзка 
със стойността на очакваната изгода, колкото по – го-
ляма е изгодата, толкова по – голям ще е и подкупа. 
Еквивалентът за исканата услуга може да бъде пари, 
материални ценности, услуги с особена стойност и 
др. В този смисъл корупционният действия може да 
се разглеждат като специфични икономически вза-
имоотношения, от които в повечето случаи и двете 
страни имат интерес.

Корупцията възниква от несъответствието 
на публичната администрация спрямо основните 
елементи на държавното управление, от непригод-
ността и да отговори на състоянието, изисквания-
та и условията на тези елементи. Тя е резултат от 
несъответствието и неадекватността на публичната 
администрация спрямо нуждите на гражданите и 
човешките ресурси в публичната администрация.

Корумпираната администрация е мотивирана 
да действа чрез стимули, различни от тези, които 
официално са установени за нейното функциони-
ране. В този случай държавният административен 
апарат, независимо от компетентността и специ-
фичните задачи на всяко отделно негово звено, слу-

жи да създава и развива лични или групови ценнос-
ти или цели за облагодетелстване на служителите 
от различните администрации.

Отражението на корупцията в публичната ад-
министрация е по отношение намаляване на пуб-
личните услуги, което рефлектира отрицателно, тъй 
като, от една страна, ги оскъпява, а от друга, прави 
тези услуги несигурни. Корупцията увеличава раз-
ходите за широко мащабни инвестиционни проекти 
в публичната администрация, които дават възмож-
ност на отделни държавни служители да получават 
подкупи в особено големи размери. Тя намалява 
средствата за поддръжка на инфраструктурата.

Корупцията намалява държавните разходи за 
образование и здравеопазване и оттам води до вло-
шаване на тези услуги. Същият ефект корупцията 
има и в другите сфери за публични услуги -култура, 
сигурност, социално дело, земеделие, екология и др.

Корупцията може да се разглежда като вид да-
нък. Всяко увеличаване на степента на корупцията в 
публичната администрация е равносилно на увели-
чаване на данъците, плащани от граждани и фирми. 
Колкото по- трудно предвидими са разходите за ко-
рупция, толкова по-голям е отрицателният ефект на 
корупцията върху преките чужди инвестиции.

Корупцията намалява приходите на държавата 
най-вече поради ефекта, който тя има върху дейност-
ите на митническата, данъчната и полицейската ад-
министрации. Това рефлектира върху разходната част 
на бюджета, лишавайки го от средства, необходими 
за осъществяването на важни социални функции.

Формите на проявление и тенденциите на ко-
рупция в публичната администрация могат да се от-
крият най-вече и в приватизацията, чуждестранни-
те инвестиции и финансите . При всяка от тях коруп-
цията намалява способността на правителството да 
осъществява регулативен контрол при резки сътре-
сения на пазара. Когато правителството не може да 
осъществява ефективен контрол върху дейността 
на банките, финансовите пазари, здравния, култур-
ния и образователен сектор и другите сектори, то 
губи част от смисъла на своето съществуване. Кога-
то правителството се намесва на пазара, мотивира-
но от корупционни подбуди, създавайки монополи 
в полза на определени частни структури, тогава се 
увеличават проблемите на държавното управле-
ние. Така се поставя под съмнение изграждащата 
се пазарна икономика и самото демократично ус-
тройство на обществото.

В зависимост от характера на извличаната пол-
за се различават няколко форми на проявление на 
корупцията - подкуп, незаконно присвояване, из-
мами и фалшификации, назначения на работа “с 
връзки”, създаването на чадъри за защита на опре-
делени лица и групи, търговии на интереси от типа 
услуга за услуга и други подобни.

В зависимост от участващите лица и мащаби, 
корупцията се разграничава на политическа или чи-
новническа. В политическата  корупция са въвлечени 
висши ръководители в администрацията, политици 
и бизнесмени, които имат отношение и вземат реше-
ние за разпределение на значителни финансови ре-
сурси. Чиновническата корупция се осъществява от 
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служители с по-нисък ранг, които упражняват своята 
власт в непосредствената връзка с граждани и пред-
ставителите на бизнеса. Тя има масов и ежедневен 
характер и нейните мащаби са по-ограничени. Ко-
рупцията се третира като системна, когато се възпро-
извежда непрекъснато с действията на служителите 
и на гражданите или бизнесмените. Тя е пряка, кога-
то подкупът или друг вид облага се получава директ-
но от чиновника. Корупцията обаче често има косвен 
характер, защото облагата се прехвърля върху трети, 
взаимосвързани с чиновниците лица. близки, прия-
тели, стратегически партньори.

Пребиваването в системата на държавния 
апарат служителите от администрацията схващат 
като възможност да се употреби потенциалът на 
съответната длъжност за задоволяване на лични, 
семейни, родови и други интереси. Правителствата 
продават и купуват стоки и услуги, разпределят суб-
сидии, осъществяват приватизационни сделки, пре-
доставят концесии и др. Чиновниците често имат 
монополен достъп до ценна информация, налагат 
санкции, осъществяват контролни функции. Всички 
тези дейности създават предпоставки за корупция.

Едни от най-често срещаните форми на адми-
нистративна корупция са когато:

- Правителството е купувач или ползвател на 
услуги. Чрез подкупване на държавни служители 
е възможно дадена фирма да бъде включена сред 
избраните доставчици; да се поставят такива усло-
вия, на които само определена фирма да отговаря; 
да се постигнат благоприятни условия за осъщест-
вяване на сделката и др;

- Правителството е продавач. Понякога то про-
дава стоки или услуги на по-ниски от пазарните 
цени. Плащането на подкупи в този случай може да 
осигури достъп до такива изгодни сделки;

- Държавни институции осъществяват прива-
тизационни сделки. По принцип приватизацията 
е типична форма на сблъсък на публичен и личен 
интерес и представлява основен канал за генери-
ране на корупция в страните, в които се извършва 
мащабно трансформиране на държавна и частна 
собственост;

- Правителството контролира финансово 
кредитни институции. Подкупът може да осигу-
ри получаването на кредит или привилегировани 
условия за неговото изплащане. В някои случаи е 
възможно срещу подкуп да се извършат и валут-
но-финансови операции - например чрез прилага-
не на изгоден валутен курс;

- Държавата разпределя ограничени субси-
дии или социални плащания. Подкупът може да 
осигури достъп до такива субсидии или помощи, 
когато служителят има възможност по свое усмо-
трение да вземе решение кой има право на тях, 
да определи приоритетни ползватели или да раз-
реши достъпа до субсидиите или помощите, като 
преоцени изискванията към получателите (напри-
мер социален работник, осъществяващ преценка 
за доходите и имущественото състояние на жела-
ещ да получи социална помощ);

- Държавни служители разполагат с важна 
вътрешна информация. Частни лица и фирми мо-

гат да платят, за да получат подобна информация 
(условия за провеждане на търгове, актуално със-
тояние на приватизиращи се предприятия, пред-
стоящи ценови промени и др.) или да изпреварят 
своите конкуренти;

- Съществуват разрешителни и лицензионни 
режими за извършване на определена дейност. 
Практиката показва, че този вид режими генерират 
корупция в много голяма степен. Причините за това 
може да се открият, както в неясната законова ре-
гламентация за получаването на разрешение или 
лиценз, така и в недобросъвестността на  служи-
телите. Съществуването на разрешителни режими 
налага осъществяването на определен контрол и 
санкциониране на нарушителите, което също може 
да породи корупция;

- Държавни служители са овластени да санк-
ционират нарушения или да упражняват контролни 
функции. Чрез подкупи може да бъдат избегнати, 
намалени, отложени или отменени разходи за из-
плащане на санкции, да бъдат наложени санкции 
на конкретни фирми, да бъдат предотвратявани 
внезапни проверки и др. Незаконният бизнес оказ-
ва най- силен корупционен натиск за извършване 
на корупционни действия от държавни служители, 
но и в най-голяма степен е подложен на изнудване, 
за да продължи да съществува;

- При събирането на данъци, мита и такси. 
Тези плащания винаги представляват допълните-
лен разход за фирмите и частните лица, който може 
да бъде избегнат или редуциран чрез плащане на 
подкупи. Митниците например се възприемат от 
общественото мнение в България като основно сре-
дище на корупция;

- Публичната администрация е бюрократизи-
рана, мудна и неефективна. Фирмите и гражданите 
могат чрез подкупи да се опитат да ускорят дейст-
вията на държавните служители (издаване на доку-
менти, извършване на плащания, осъществяване на 
административна услуга и др.);

- При назначаване на работа в публичната ад-
министрация. Самата позиция на държавен служи-
тел може да бъде важен ресурс, който да се при-
добие чрез корупционни действия особено когато 
дава възможност за генериране на допълнителни 
доходи под формата на подкупи, комисиони, хоно-
рари за консултантски услуги и др. или под формата 
на подаръци и услуги.

Моделите за противодействие на корупцията 
зависят от размера на разпространението и, като 
трите метода които се използват при борбата с нея 
са: превенция, образование и наказателно пре-
следване.

Чрез превенцията се цели да не се допусне 
възникване на корупция. Тя включва широк кръг от 
дейности, насочени към преодоляване на причини-
те за поява на корупция или ограничаването й. Те 
са свързани преди всичко с подобряването на ор-
ганизацията и технологията на административните 
дейности и услуги, с подобряването на отчетността, 
с осигуряването на повече прозрачност както в ра-
ботата на администрацията така и по отношение на 
имотното състояние на служителите в администра-
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цията, със засилването на вътрешноведомствения и 
гражданския контрол.

Форма на превенция на корупцията например 
е внедряването на технологията за администра-
тивно обслужване на “едно гише”. Превантивна 
функция има редовното публикуване не доклади и 
отчети в публичните интернет сайтове на админи-
страциите, както и възможността да се получават 
административни услуги по електронен път. Друга 
форма на превенция е намаляването на админи-
стративното регулиране. През 2003 г. у нас се прие 
Закон за ограничаване на административното регу-
лиране и административния контрол върху стопан-
ската дейност, чието приложение е важно за пре-
венцията срещу корупцията в управлението на ико-
номиката. В резултат от неговото прилагане много 
разрешителни и лицензионни режими са отменени. 
Много други са облекчени и се ограничава въвеж-
дането на нови режими. Всичко това намалява зо-
ните с повишен корупционен риск в администраци-
ята. Превенцията се реализира и чрез прозрачните 
и публични административни процедури. За да ра-
боти ефикасно прозрачността е необходимо тя да 
бъде обвързана с активна позиция на гражданите 
и на медиите. През последните години в световна-
та практика и у нас като основна форма за превен-
ция на корупцията се утвърди въвеждането и при-
лагането на кодекси за поведение на държавните 
служители. У нас, съгласно Закона за държавния 
служител, при неспазване на Кодексът за поведе-
ние на държавния служител, нарушилия служител 
се наказва дисциплинарно. Превенцията до голяма 
степен разчита и на включването на гражданите и 
бизнеса за разкриването и преодоляването на при-
чините за поява на корупция. Като потребители на 
услуги те могат, ако поведението на държавните 
служители не отговоря на етичните стандарти, кои-
то се очакват от тях, незабавно да отбележат и сиг-
нализират за това. Осигуряването на възможност 
това да става веднага и на място в административ-
ната сграда, повишава доверието на гражданите в 
администрацията, защото те виждат реален резул-
тат и реална промяна.

Втория безспорно най – успешен метод за 
борба с корупцията е образованието. То изграж-
да система за противодействие, която съчетава 
правни, морални и политически аргументи, които 

оборват всички страхове, „ползи” и твърдения за 
неизбежност на корупцията. Образованието из-
гражда чувство за професионализъм, за принад-
лежност към професионална група, на осъзнаване 
на същността на корупцията и нейните последици. 
Образованието може да изгражда държавния слу-
жител като добър професионалист, който не нару-
шава правилата и не взима подкупи. Не само защо-
то това е престъпление, а просто защото добрият 
професионалист не постъпва неетично и подобно 
на лекарите спазващи положената клетва. От дру-
га страна именно и само образованието може да 
изгради съзнанието, че всеки отделно взет служи-
тел със своето професионално и гражданско пове-
дение може да направи абсолютно всичко за пре-
одоляването на корупцията.

Наказателното преследване на корупцията 
осигурява справедливо наказание за корумпирани-
те като в същото време има и силно възпиращо и 
превантивно действие. При определени форми на 
корупция, каквато е голямата корупция, наказател-
ното преследване се счита за единствен ефективен 
метод за противодействие.

Така изброените методи за борба с корупцията 
трябва да се използват комбинирано като конкрет-
ните действия включват елементи на превенция, 
образование и наказателно преследване.

За противодействие на административната 
корупция особено важни са превенцията чрез въ-
веждане на етични кодекси, подобряването на ор-
ганизацията и технологията на административната 
дейност и услуги, системният вътрешен контрол и 
активната дисциплинарна практика.

Корупцията е индикатор за разминаване меж-
ду легитимно установения социален ред и всеки-
дневните социални практики. Ограничаването на 
корупцията и свиването на зоните на нейното про-
явление са необходимо условие, както за ефектив-
но функциониране на икономическата и политиче-
ската система на обществото, така и за постигането 
на неговия ценностен интегритет. Ето защо за спра-
вянето с нея е необходимо да бъдат изработени и 
поставени конкретни задачи изпълнители и сроко-
ве за приложение на мерките които са предприели 
държавните органите и да има ефективен граждан-
ски контрол за резултатите и ефективността на при-
лаганите мерки.
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Създаване на система от метрики  
за сигурност

професор д-р Венелин Георгиев

Резюме: Докладът се базира на една универсална мениджърска триада, според която за да бъде упра-
влявана една система или един процес е необходимо да бъдат измервани получаваните резултати, а за да 
бъдат измервани резултатите се изисква управляваният обект да бъде адекватно описан. Необходимостта от 
системно и изчерпателно измерване на резултати от управляваните дейности поставя на преден план необ-
ходимостта от създаване на система от метрики. В доклада са прави сравнение между два универсален под-
ход за създаване на система от метрики за сигурност: първият се основава на намиране на отговори на въпро-
сите „кой, какво, къде, кога, как и защо да измерва“, а втория се базира на връзката „цел - въпрос - метрика“. 
Предимството на доклада е съчетаването на общоприети теоретични концепции с практически приложими 
инструменти за създаване на система от метрики за сигурност.

Ключове думи: сигурност, метрики, измерване

Abstract: The report is based on a universal management triad, according to which, in order to manage a 
system or process, it is necessary to measure the results obtained, and in order to measure the results, the managed 
object is required to be adequately described. The need for systematic and comprehensive measurement of the 
results of managed activities puts the need for a metric system to the fore. The report makes a comparison between 
two universal approaches to creating a security metrics system: the first is based on finding answers to the questions 
“who, what, where, when, how, and why to measure” and the second is based on the approach  “ goal - question - 
metrics “. The advantage of the report is the combination of commonly accepted theoretical concepts with practical 
tools to create a security metrics system.

Key words: security, metrics, measurement 

В литературата, разглеждаща темата за метрики 
за сигурност, като правило се отделя място за 
дефиниране на понятието „метрика“ и за дис-

кусии относно характеристиките, които правят да-
дени метрики добри или лоши. В едни от случаите 
се приема, че добрите метрики трябва да бъдат из-
разявани с помощта на цифри и дори нещо повече –  
приема се, че ако една метрика не може да бъде 
изразена с помощта на цифри, то тя е недобре 
дефинирана. Този подход към метриките налага 
разбирането, че ако едно нещо не може да бъде 
количествено измерено, то всъщност въобще не 
може да бъде измервано, анализирано, разбрано 
и управлявано. Поддръжниците на тази теза се ос-
новават на един цитат на учен от ХIХ век, според 
който ако едно измерване не може да се изрази с 
помощта на цифри, то знанието, стоящо зад това 
измерване е незадоволително и дори ненаучно. 
Често пъти в отговор на подобни твърдения е за-
даван въпросът доколко поддръжниците на оп-
исаната по-горе теза могат да представят своето 
твърдение с помощта на цифра.

Други автори са на мнение, че е възможно да 
бъдат използвани неколичествени (качествени) ме-
тоди за извършване на измервания. Нещо повече, 
те оценяват тази група методи като съществени и от 

изключителна важност, тъй като сигурността пред-
ставлява по-скоро социален отколкото технически 
процес. Дебатите относно ползите от количестве-
ните и качествените метрики продължават от десе-
тилетия и прогнозите сочат, че същите ще продъл-
жат и в бъдеще.

Изчерпателният подход изисква качествени-
те метрики да не бъдат загърбвани и по една оче-
видна причина – самите аргументи срещу ползите 
от тях се представят в качествен вид.

От гледна точка на сигурността еднакво важно 
е да се разбира мнението на специалистите, както и 
да се правят количествени анализи на данни, добити 
с помощта на различни инструменти. Измерването и 
подобряването на сигурността изисква и е свързано 
със задаване на правилните въпроси за намаляване 
на неопределеността и подобряване на опериране-
то, а не в търсене на решения за това кои въпроси 
и отговори да бъдат зададени или да не бъдат от-
читани. Метриките за сигурност трябва да помагат 
при избора на най-подходящи методи за опреде-
ляне на онова, което следва да се знае относно си-
гурността, така че да може по-добре да се разбере 
и да се подобри оперативният процес в рамките на 
съществуващите ресурсни ограничения. Измерва-
нето на един комплексен феномен, какъвто е сигур-
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ността, изисква прилагането на подход, който да е 
достатъчно комплексен. Прекаленото опростяване, 
както на проблемите, така и на решенията в облас-
тта на сигурността, без съмнение по-скоро би въве-
ло допълнителен риск, отколкото би допринесло за 
снижаване на съществуващия такъв. Използваните 
метрики трябва да се отнасят към това, което ще се 
измерва и ще се подобрява, с разбирането, че може 
да съществуват неща, които все още не са известни 
и познати. Не бива да се приема като лоша практика 
използването на няколко основни метрики или пък 
изключването на някои метрики поради недостиг 
или отсъствие на нужните ресурси в определен мо-
мент от време. Не бива да се забравя, че реалните 
количествени измервания често пъти са доста скъпи 
и достигането до тях може да бъде свързано със зна-
чителни трудности. Тръгването по пътя на простите и 
лесните отговори от друга страна може да се превър-
не в значим риск за сигурността.

Когато метриките са ограничени до опросте-
ни категории от типа на добър или лош, могат да 
бъдат игнорирани полезни методи за измерване. 
Нещо по-лошо, ако се споделя разбирането, че до-
брите метрики са само онези, които имат числово 
изражение, то хората могат да се изкушат да слага 
количествени „етикети“ на неща, които по принцип 
не могат да бъдат изразени количествено. Измер-
ването винаги има локален характер и се използва 
в контекста на индивидуалното или организацион-
ното разбиране на проблемите.

Дефиниране на метриките  
и измерването

В широкия смисъл на думата метриката пред-
ставлява стандарт за измерване. Положителна 
черта на това определение е, че в него са комби-
нирани двете понятия: метрики и измерване. В тази 
връзка може да се поясни, че метриката е резултат, 
докато измерването представлява вид дейност. Из-
мерването се определя като акт на оценяване или 
отсъждане на качествата на нещо (обект, явление, 
процес), включително физически и нефизически ка-
чества, чрез сравнение с нещо друго. Обикновено 
измерваните обекти не се сравняват помежду си 
директно, а по-скоро спрямо определен и възпри-
ет стандарт за измерване като по този начин се за-
тваря кръгът обратно към определяне на метрики. 
Следователно метриките представляват стандарти 
за измерване, а измерването представлява сравня-
ване на измервания обект с определен стандарт. 
Често пъти тези стандарти се задават с помощта на 
числови стойности, които представляват метрики 
за дължина, тегло, количество и т.н.

Измерването позволява на човека да направи 
нещо повече от това да изброи или да пресметне 
нещата. Измерването не произлиза от научното 
изследване, а по-скоро от социалните отношения 
между хората и техните групи.

В допълнение на рационалните анализи на 
системите за сигурност и на отделните дейности, 
метриките носят и други социални и организацион-
ни предимства и ползи:

- измерването позволява на хората да пред-
виждат нещата. Статистическият анализ на данните 
за сигурността позволява сравняване на примери и 
генерализация на базата на конкретни данни;

- измерването позволява на хората да задми-
нат индивидуалния опит чрез създаване на обща 
рамка за наблюдение и сравнение;

- измерването позволява на хората да се спра-
вят с онова, с което не са съгласни и с грешките, за-
щото им позволява да стандартизират критериите и 
стойностите и на тази база да оценяват резултатите 
спрямо определените стандарти;

- измерването изкарва на преден план чест-
ността като кара всеки един да се съобразява с при-
етите стандарти;

- измерването позволява на хората да преци-
зират своите описания за нещата в случаите, когато 
метриките стават достатъчно сложни и объркващи.

След като бъдат създадени и приети метрики-
те за сигурност вниманието не бива да се фокуси-
ра върху онова, което ги прави добри или лоши, а 
по-скоро върху разработването на процес за измер-
ване, с помощта на който да се създава стойност и 
полза за организацията по отношение на програма-
та за сигурност. Това означава да се отдели време 
за създаване на метрики, които се базират на съ-
ответните уникални изисквания, а не да се залага 
на метрики, приложението на които става без да се 
мисли за това какво се очаква да бъде постигнато с 
помощта на измерването.

Повечето системи за сигурност събират пове-
че данни,  отколкото могат да бъдат анализирани и 
използват метрики, които генерират трудни за оце-
няване данни. Те могат да бъдат определени като 
лоши метрики, тъй като не добавят стойност към 
програмата за сигурност и дори внасят допълни-
телен риск и неопределеност. Онова, което прави 
една метрика добра, не се отнася толкова до ней-
ното качество, а по-скоро до подхода за измерване. 
Ако трябва да се определи дали избраните метри-
ки са добри, то следва да се потърсят отговори на 
следните въпроси:

- доколко разбираеми са метриките. Ако се 
вземе за пример матрицата за управление на ри-
ска, тя представлява един инструмент за измерва-
не. Какво обаче означава нещо да бъде измервано 
и какво представлява стандартът, с който измер-
ваното нещо се сравнява. Базирайки се на това как 
е описана матрицата на риска и как тя се използ-
ва, онова, което се измерва, е рискът. Стандартът 
за измерване ще бъде комбинираната оценка на 
риска, която определя в коя клетка на матрица-
та този риск ще попадне (висок, среден, нисък). 
Това не е достатъчно точно, защото данните, кои-
то се използват при построяване на матрицата, 
не включват директно системата за сигурност и 
заплахите за нея, както и евентуалните нежелани 
последствия. Вместо това тези данни са зададени 
от човека, който познава системата за сигурност и 
разполага с опит за оценяване на риска за тази сис-
тема. Зададените от човека положения не измер-
ват действителния риск, а по-скоро онова, което 
хората смятат за рисково.
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Проблемът не е в това, че оценката на риска 
е лошо измерване, а в начина на използване на 
матрицата. Когато едно средство за измерване се 
използва по неподходящ начин, то като следствие 
се получават лоши резултати. В оценката на риска 
се включва мнението на човека и по този начин съ-
щата не може да бъде  абсолютно и напълно точ-
на. Подходящият подход към неопределеността е 
същата да се определи, разбере и снижи. Същест-
вуват общоприети методи за повишаване на точ-
ността на оценките и предвижданията в условия 
на неопределеност, в това число чрез съгласуване 
на мненията на експертите, обучение за правене на 
по-прецизни оценки и т.н.

Оценките на риска често пъти представляват 
недобра смес от мнения на експерти, изразена в ко-
личествен вид, просто защото оценката в рамките 
от 1 до 100% изглежда по-надеждна от оценки като 
висок, среден или нисък риск. Направените оценки 
се приемат като факти (по причина, че не може да 
се каже на мениджъра, че представените цифрови 
оценки са неверни) и се рационализират с изказва-
нето, че оценяването е количествено от където се 
приема, че по подразбиране следва висока точност 
на оценката. Лошите оценки от измерване на ри-
ска не означават, че матрицата е лош инструмент, 
а по-скоро са пример за това как „един чук може 
да се използва като отварачка за консерви“. След 
неподходящото разбиране на проблема нараства и 
вероятността за избор на неподходящи средства за 
неговото разрешаване.

Когато се създават или определят метриките 
трябва да бъде ясно какво следва да бъде постиг-
нато, което включва повече от разбирането на не-
посредствените неща, които ще бъдат измервани. 
В допълнение трябва да се отчитат:

- непосредствената и съществената причина за 
измерването. Метриките, създадени за разбиране 
на сигурността, са различни от метриките, създава-
ни в отговор на изискването за метрики;

- потребителите на резултатите от метриките. 
Не бива да се очаква съществуването на единствен 
начин за мислене и разбиране на метриките за си-
гурност;

- характеристиките и качествата на програмата 
за сигурност. Може да се окаже по-лесно да бъде 
измерено нарастването на броя на инцидентите 
за определен период от време, но използваните 
метрики да не дадат възможност за определяне на 
причините, довели до това нарастване;

- данните. Човек следва да може да споделя 
наблюденията, които е направил като част от свои-
те метрики. Дали в действителност се наблюда-
ва качеството, което трябва да се измери. Ако не, 
то какво точно се наблюдава и дали това оказва 
влияние върху анализа и решението, базирано на 
метриките.

- използват ли се метриките. Отсъствието на 
информация за някои от компонентите на сигур-
ността означава състояние на пълна неопределе-
ност, т.е. човекът не знае за съществуването на този 
компонент. Събирането на данни за същия този 
компонент означава, че човекът знае за неговото 

съществуване и провежда наблюдения. В случай, 
че събраните данни бъдат използвани в анализи-
те, се достига до елиминиране на част от неопре-
делеността, свързана със съответния компонент на 
сигурността. В обратния случай, когато събраните 
данни не се използват, то е налице нарастване на 
неопределеността и риска.

Съществуват различни причини за събиране на 
данни за сигурността дори когато те не се използват 
непосредствено във времето. Много организации 
събират данни, за да балансират риска от това да 
не разполагат с информация и риска от притежава-
не на твърде много информация. В днешно време 
изглежда неприемливо да се съхранява информа-
ция за по-дълго време отколкото същата е полезна. 
В този ред на мисли възниква въпросът защо е не-
обходимо да се съхранява информация, която няма 
да бъде използвана. Метриките следват същата ло-
гика, което означава че човек трябва много добре 
да разбира избраните метрики за програмата за 
сигурност, причините за тяхното избиране и начи-
ните за тяхното използване. След като бъде създа-
ден, каталогът от метрики следва да бъде редовно 
преглеждан и при необходимост от него да отпадат 
ненужните метрики.

- получава ли се стойност (полза) от използ-
ването на метрики. Метриките почти винаги имат 
локално приложение. Те се отнасят до отделни, 
конкретни организации (и техните цели), които про-
веждат наблюдение в рамките на тяхната среда. В 
този смисъл, полза от използването на метриките 
може да се очаква да бъде получена за отделните 
организации и то в зависимост от степента, в която 
те са въвели система от метрики. Когато отделните 
организации натрупат данни от метриките, систе-
мата за сигурност като цяло може да извлече полза 
за сметка на споделяната информация.

Как да се избере онова, което  
трябва да се знае 

Много са факторите, които оказват влияние 
върху полезността на метриките в различните орга-
низации. В основата на влиянието на тези фактори 
стои един основен въпрос: какво се опитва да раз-
бере човек за средата, в която оперира и в частност 
- за средата за сигурност. Отговорът на този въпрос 
зависи от отговорите на други въпроси, определя-
щи спецификата на организацията:

- за каква точно организация става въпрос;
- какви са организационните цели и бизнес мо-

делът;
- каква точно информация е ценна за органи-

зацията и т.н.
Макар и да буди учудване, но определянето 

на това, какво точно иска или трябва една организа-
ция да знае, често пъти се пренебрегва като стъпка 
в процеса за определяне на метриките за сигур-
ност. Често пъти метриките се избират да бъдат 
опростени за разбиране и лесни за прилагане или 
още по-лошо: защото някой ги е препоръчал. Ако не 
бъде ясно и точно определено какво трябва да се 
знае чрез използването на метриките, може да се 
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загуби излишно много време за оценяване на ефек-
тивността на усилията за получаване на знания.

В контекста на различните ползи от измервания-
та, количествените данни позволяват извършване на 
по-прецизни и стандартизирани сравнения и пред-
виждания, с по-малко влияние върху от тях от страна 
на субективни мнения и интерпретации от страна на 
извършващите измерванията. Цифрите имат доказа-
на сила да убеждават и по тази причина хората имат 
стремежа да превръщат много неща около тях в ци-
фри. Не бива обаче да се забравя, че самите цифри се 
интерпретират от страна на хората така, както всич-
ки останали данни, т.е. те не говорят сами за себе си. 
Цифрите трябва да бъдат допълнени от стандарти за  
измерване, към които да се асоциират.

Като пример може да се вземе температурата 
на въздуха. Нека приемем, че прогнозата за утреш-
ния ден показва двойно нарастване на температу-
рата на въздуха. Ако това се отнася за една страна 
с нормална дневна температура на въздуха от 10 
градуса Целзий, то следващият ден се очертава да 
бъде един изключително приятен ден. Ако съща-
та прогноза се отнася за страна, за която дневната 
температура е 25 градуса Целзий, то очакваната 
температура за следващия ден е 50 градуса, което 
ще направи този ден изключително неприятен.

Цифрите, извадени от контекста могат да бъ-
дат толкова подвеждащи и объркващи, колкото 
едно неинформирано мнение. Като пример, 100% 
нарастване на броя на инцидентите с киберсигур-
ността за месец има различно съдържание и изме-
рение ако предходния месец е отчетен един инци-
дент или са фиксирани сто инцидента. Сами по себе 
си цифрите могат да не лъжат, но за хората, които ги 
използват, няма такова ограничение.

Част от проблема и тук е свързан с дефинира-
нето на понятията. Възможни са мнения, че същест-
вуването на качествени метрики е невъзможно, 
защото по дефиниция метриките се представят с 
помощта на цифри. Дефинициите са начин за стан-
дартизиране на значенето на думите, а също така и 
начин за измерване на това значение. Ако се прие-
ме, че определението за метрики е лесно достъпна 
информация, която отразява състоянието на неща-
та, то метриките няма да изглеждат като резултат 
на измерването. В другия случай, ако определение-
то за метрики гласи, че те са стандартизирани из-
ражения на резултатите от сравняване на нещата, 
то метриките са пряко свързани с измерванията. В 
крайна сметка човек често пъти попада в капана на 
използваните определения. За да се избегне подоб-
но неудобство може да се приложи следната фор-
мула: кой, какво, къде, кога, защо и как. Ако търсе-
ното знание за сигурността може да бъде описано 
с помощта на тези шест въпроса, то много по-лесно 
може да се определи кои метрики (количествени и 
качествени) са по-приложими.

Кой, какво, кога и къде: ако се приеме, че 
по-голямата част от търсените знания за сигур-
ността  могат да бъдат придобити чрез отговори на 
тези въпроси, то за двe-трети от това знание могат 
да бъдат използвани количествени метрики. Иден-
тификацията, дейностите, събитията и местополо-

женията са високо адаптивни към цифри и броене 
и могат да бъдат много полезни данни:

- Кой? Кой потребител има достъп до чувстви-
телна информация? Кой член на организацията по-
стоянно избира и използва пароли, които не отгова-
рят на изискванията за сигурност?

- Какво? Каква част от информационните сис-
теми на фирмата не се конфигурира съгласно по-
литиката за сигурност? Достатъчно ефективна ли е 
фирмената програма за обучение на персонала по 
киберсигурност?

- Кога? Колко често мениджърите на фирмата 
правят прегледи на стратегията за киберсигурност? 
Кога е по-вероятно да се появи инцидент с кибер-
сигурността на фирмата: в работни или в извънра-
ботно време?

- Къде? В кои отдели на фирмата има по-малко 
нарушения на политиката за киберсигурност за оп-
ределен период от време? Къде се намира най-чес-
тият източник, който сканира фирмения мрежов 
периметър?

Голяма част от диагностичната и оперативната 
информация за сигурността може да бъде събрана 
с помощта на изброените метрики чрез количестве-
ни данни, които да бъдат анализирани, сравнявани 
и дори в определени случаи - генерализирани. Тези 
метрики изграждат гръбнака на една устойчива 
програма за измерване на сигурността, разбира се, 
при правилно възприемане и интерпретиране на 
тази информация в процеса на взимане на реше-
ния. Стремежът е метриките да бъдат автоматизи-
рани, с което да се улесни събирането на данни и 
тяхното анализиране. Използването на посочените 
по-горе въпроси и свързаните с тях метрики обаче, 
не осигурява разбирането на една трета от необхо-
димото знание за сигурността.

Ако се приеме, че при взимане на решение се 
отчитат само и единствено фактите, то светът като 
цяло би изглеждал в по-малка степен неопределен, 
комплексен и объркан. В различни области обаче хо-
рата не се задоволяват единствено с познаването на 
фактите. Фактите дават отделни точки, но ако човек 
иска да разбере светът в който живее, то той следва 
да може да свърже тези точки с плавна линия.

Историята на човешката наука събира данни не 
просто да знае кой, какво, къде и кога е направил, а за-
щото се интересува в крайна сметка как и защо го е на-
правил. Не всяко решение в областта на сигурността 
зависи от отговорите на тези въпроси, но в случай, че 
не се прави опит да се отговори на тях, то следва да се 
приеме, че винаги в сигурността ще има „бели“ поле-
та и рискове, които няма да бъдат видими.

Технологиите за сигурност се реализират в 
комплексни системи и разбирането на това как те 
оказват влияние върху сигурността включва мно-
го повече от прости метрики. Трябва да се правят 
опити за разбиране на сигурността като психоло-
гически, а не само като организационен, институ-
ционален или технически процес, т.е. като процес, 
в рамките на който хората правят избор на базата 
на това дали се чувстват сигурни по отношение на 
конкретни събития и действия. Едновременното 
разбиране на хората и техните организации в со-
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циален план означава изследване на неща като 
етика, организационна култура, поведение, инди-
видуален опит и т.н. Количествените метрики мо-
гат да помогнат за добиване на множество данни 
за подкрепа на взиманите решения в сигурността. 
Пълното разбиране на средата за сигурност, как-
то и нейното ефективно измерване и използване, 
е възможно чрез изучаване на това как и защо, а 
това излиза отвъд зоната на цифрите.

Модел за създаване на ефективна  
система от метрики за сигурност

При избора на метрики за сигурност е важно 
добре да се разбира какво трябва да бъде постиг-
нато и точно това да се явява движеща сила на 
усилията при измерването. Започването директно 
с метриките е сходно с наемането на строител за 
сграда преди архитектът да е свършил своята ра-
бота. При разработване на метрики за сигурност е 
добре да се прилага модел, с помощта на който да 
се осигури увереност, че ще се измерва онова, кое-
то ще допринесе за постигане на целите. Пример за 
подобен модел е т.нар. модел „цел-въпрос-метри-
ка“ или ЦВМ (GQM).

Моделът ЦВМ представлява опростен, трис-
тъпков процес за създаване на система от метрики 
за сигурност. Първата стъпка на процеса включва 
определяне на специфични цели, за чието постигане 
организацията полага усилия. Тези цели не са цели 
на самото измерване, а цели, за чието постигане из-
мерването ще помогне. След определянето на цели-
те, същите се трансформират в специфични въпроси, 
на които следва да бъде даден отговор преди оценя-
ването за степента на постигане на целите. При по-
следната, третата стъпка, на базата на въпросите се 
определят метриките и с помощта на измервания се 
събират емпирични данни. Прилагането на модела 
осигурява връзката на метриките и данните с целите 
на организацията. Схематично съдържанието на мо-
дела ЦВМ е представено на фигура 1.

Моделът ЦВМ е създаден за използване при 
софтуерния инженеринг през 70-те год. на ХХ век от 
Витор Базили от университета в Мериленд. Първо-
началните намерения са били за прилагане на мо-
дела в NASA за тестване на софтуерни дефекти. При 
изграждането на модела ЦВМ Базили и неговите 

последователи изграждат опростена, но в същото 
време елегантна рамка за подреждане на метрики-
те спрямо целите. Моделът се отличава със своята 
опростеност, интуитивност и функционалност. 

Използването на модела ЦВМ при изгражда-
нето на системи от метрики за сигурност осигурява 
редица ползи, сред които си заслужава да бъдат от-
белязани следните:

- метриките се създават при използване на 
подхода отгоре-надолу като се започва от целите;

- измервателните дейности са ограничени от 
преследваните цели, което намалява възможност-
та за излизане извън фокуса;

- метриките отговарят на уникалните нужди и 
изисквания на организацията, които намират отра-
жение в поставените цели.

Извличането на ползи от прилагането на мо-
дела ЦВМ поставя определени изисквания пред 
организацията. Основното сред тези изисквания е 
това за формулиране на подходящи и специфич-
ни цели. Различните цели изискват измерване на 
различни аспекти на сигурността. Важно е добре 
да се разбира, че е възможно една и съща метрика 
да дава отговор на повече от един въпрос, а един 
въпрос може да се отнася към повече от една цел. 
При всички случаи обаче, ако целта не е поставе-
на или това е направено по неподходящ начин, то 
използването на метрики е невъзможно или поне 
проблематично.

Добре и правилно формулираните цели при-
дават сила на модела ЦВМ и по тази причина се 
приема, че поставянето на подходящи цели е може 
би най-важната част от процеса за създаване на 
система от метрики. Дали обаче е лесно винаги да 
се формулират добри цели? Добрите цели са отвъд 
абстрактните цели и се доближават до конкретни-
те ангажименти. Като пример, израза „Моята цел е 
да стана добър човек“ звучи като цел, но в същото 
време е доста абстрактен. Далеч по-конкретно зву-
чи целта „Възнамерявам да посветя 10% от свобод-
ното си време и от личните си средства на хора в 
неравностойно положение“. Втората цел включва 
конкретни ангажименти, които могат да бъдат из-
мервани и верифицирани. По такъв начин се съз-
дават условия за проверка дали и доколко поставе-
ната цел е изпълнена или пък е претърпян неуспех 
при нейното достигане.

Фиг. 1. Схема на модела „цел-въпрос-метрика“
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В сферата на сигурността често срещани фор-
мулировки на цели са подобряване на сигурността, 
защита на чувствителната информация, снижаване 
на уязвимостта и т.н. В тези случаи организациите 
срещат трудности при споделяне на техния успех 
или при представяне на ползата от тяхната дейност. 
Избягването на подобна ситуация на абстрактно 
формулирани цели изисква формулиране на цели 
със следните характеристики:

- добрите цели винаги са конкретни и специ-
фични. Разликата между мечтата и целта е, че пър-
вата е отворена, а втората притежава точно опреде-
лено крайно състояние. Формулирането на добри 
цели изисква навлизане в подробности. Колкото 
по-добре са дефинирани съставните части на целта, 
толкова по-добра ще бъде самата цел във връзка с 
определяне на метриките за нейното измерване. 
Формулирането на специфични цели облекчава из-
мерването на тяхното постигане. В случай, че целта 
е определена прекалено общо, това снижава стой-
ността на постиганото, дори когато целта е изпъл-
нена. Добрите цели са гъвкави, но тази гъвкавост се 
отнася към зададените числови стойности, а не към 
значителни промени в съдържанието на целта.

- добрите цели са ограничени. Специфични-
те цели показват колко комплексен може да бъде 
дори един не дотам сложен проблем. Въпреки това, 
целите следва да бъдат ограничавани по отноше-
ние на резултатите. Често пъти човек се опитва сам 
да си налага ограничения. Изкуствено налаганите 
ограничения пречат на човека да открие границите 
на своите възможности. В същото време се споде-
ля тезата, че човек следва да познава границата на 
своите възможности. И тук възниква дилемата как 
да бъдат балансирани тези две твърдения.

Добрите цели са ограничени в смисъл, че 
включват ограничен обхват на резултатите. Ограни-
чаването на целите не означава превръщането им в 
нещо лесно постижимо и в този смисъл непредизви-
кателно. Добрите цели определят граници по отно-
шение на изпълнителите, резултатите и т.н. Добрата 
цел следва ясно да дефинира проблема, в областта 
на който ще бъдат задавани въпросите и ще бъдат 
търсени техните отговори под формата на метрики.

- добрите цели са изпълнени със съдържание. 
Най-лошите цели, които човек може да си пред-
стави са онези, които не казват нищо, т.е. които са 
празни от съдържание. Когато целите са лишени от 
съдържание те демотивират онези, които участват 
в тяхното постигане. За да се осигури увереност, че 
формулираните цели са изпълнени със съдържа-
ние, могат да се използват следните начини:

- формулиране на достижими цели. Вярно се 
оказва твърдението, че единствено достижимите 
цели могат да бъдат изпълнени. Достижимите цели 
се формулират в контекста на конкретен проект или 
дейност и съдържат описание на желаното крайно 
състояние. В края на дейността или проекта, когато 
се измерват получените резултати, същите се срав-
няват с поставените цели. Достижимите цели поз-
волят точно да се определи какво трябва да се по-
стигне, какво е нивото на поетите ангажименти, ка-
къв е толеранса към риска и т.н. Достижимите цели 

осигуряват деликатен баланс между постигането на 
твърде ниски и твърде предизвикателни резултати. 
Създаването на достижими цели изисква предва-
рително изследване на нивото на съществуващите 
ограничения и включва на резултатите от това из-
следване във формулировката на целите.

- верифициране на целите. Във връзка с вери-
фицирането на целите се избират критерии за опре-
деляне и визуализиране на успеха (респ. провала) 
при тяхното изпълнение. За да бъдат целите съдър-
жателни не е необходимо единствено да бъдат до-
стижими, необходимо е също така да може да се 
доказва и показва степента на тяхното изпълнение. 
В зависимост от целите, верификацията може да се 
извършва с помощта на позитивни индикатори (из-
мерващи успеха при постигане на целите) и негатив-
ни индикатори (измерващи провала при постигане 
на целите). Верификацията позволява всеки момент 
да се следи докъде е достигнато при изпълнението 
на целите. Измерванията са част от верификацията. 
Някои цели могат да бъдат директно измервани, 
докато при други се налага да бъде събирана до-
пълнителна информация, с помощта на която да се 
разбере дали и доколко целта се постига.

- добрите цели имат контекст. Много рядко 
се налага да бъдат формулирани цели в условия на 
вакуум. В повечето случаи целите се формулират 
в някакъв контекст, като пример киберсигурност, 
с тяхна помощ се реагира на различни условия и 
ситуации. Като пример, претърпян инцидент с ки-
берсигурността, предстоящ одит на състоянието на 
киберсигурността и т.н. Ефективните цели отчитат и 
отговарят на контекста, в рамките на който са фор-
мулирани, посочват желаните резултати в една уни-
кална и специфична среда.

- добрите цели са документираните цели. 
След формулирането на целите следва тяхното 
формализиране. Добрите цели изискват съответно 
ниво и начин за документиране. Това документира-
не следва да отрази всички атрибути на формули-
раната цел – изрични и по подразбиране. Ако целта 
изглежда, че няма нужда да бъде документирана 
(например, ние трябва да следваме стратегията за 
сигурност), то най-вероятно тази цел не е добре 
формулирана. Документирането на целите позво-
лява запознаване  и обединяване на усилията на 
всички, които участват в тяхното постигане. Добре 
документираните цели помагат в случаи на про-
веждане на дебати и на преговори.

Моделът ЦВМ включва базова примерна кон-
цепция зя създаване на добри цели. Компонентите 
на тази концепция са редставени в таблица 1.

 След определяне на компонентите на целта 
става по-лесно формулирането на същата в кратък 
и съдържателен вид. 

Пример: Мениджърът по киберсигурност е оце-
нил като недобър начинът за разпространение и въ-
веждане на политиката за киберсигурност в органи-
зацията. В този случай елементите на целта ще бъдат:

- Резултат: повишаване, нарастване, подобря-
ване

- Елемент 1: степен на въвеждане на политика-
та за киберсигурност
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- Елемент 2: ниво на подготовка на потребите-
лите и на техните знания по политиката за киберси-
гурност на организацията

- Елемент 3: степен на готовност на потребите-
лите за спазване на политиката за киберсигурност

- Гледна точка: мениджър по киберсигурност.
Самата цел би могла да звучи по следния начин: 
„Целта на проекта е подобряване на изпъл-

нението на политиката за сигурност и осведоме-
ността за нея чрез увеличаване на познанието на 
потребителите за съдържанието на документи-
те на фирмата по въпросите за сигурността от 
перспективата на мениджъра по сигурността.“

Втората стъпка в технологията за прилагане 
на модела ЦВМ е задаване на подходящи въпроси 
към формулираните вече цели. Разработването и 
документирането на цели е от съществена важност 
за ефективните измервания в сигурността, но на 
практика е само първата стъпка при създаването на 
система от метрики. Документираната цел не съдър-
жа достатъчно информация, която да позволява да 
се прецени дали и доколко същата е постигната. По 
своята природа дефинициите на целите имат кон-
цептуален характер. Те не дефинират как елементите 
на целите ще бъдат преведени на оперативно ниво. 
За да се получи това, отделните цели се превеждат с 
помощта на серия от въпроси, които дават възмож-
ност компонентите на целите да бъдат постигнати и 
да бъде оценен техния успех. Тези въпроси изясня-
ват целта и процеса на измерване от гледна точка на 
това кои обекти и дейности следва да бъдат наблю-
давани и какви данни трябва да бъдат събирани в 
полза на отделните компоненти на целта.

На базата на дадения по-горе пример за фор-
мулиране на цел могат да бъдат дадени и примери 
за оперативни въпроси към нея:

- какво е текущото ниво на въвеждане на фир-
мената политика по киберсигурност;

- каква е настоящата структура на фирмената 
политика за киберсигурност;

- доколко служителите разбират фирмената 
политика за киберсигурност;

- нараства ли с времето степента на въвеждане 
на фирмената политика за киберсигурност.

Чрез формулирането на тези оперативни въ-
проси целта може да бъде изразена с помощта на 
характеристики на процес, система или отделни 
лица, които могат да бъдат измерени и оценени. 
Тези въпроси остават пряко свързани с целта, като 
едновременно с това осигуряват връзка на отгово-
рите и данните със същата тази цел. Не е без значе-
ние, че задаването на подходящи въпроси насочва 
мисълта и към ресурсите и способностите, които 
ще са необходими за постигане на целите. 

Третата, последна стъпка от технологията на 

модела ЦВМ е определянето на самите метрики. 
След като са определени въпросите, които дефини-
рат целта в оперативен план, тази цел може да бъде 
характеризирана на ниво данни, а също така могат 
да бъдат определени и метриките, които ще осигу-
рят отговорите. Важно предимство на модела ЦВМ 
е това, че определянето на метриките става инту-
итивно, тъй като с точно избрани измервания се 
събират необходимите данни, които отговарят на 
специфичните въпроси, свързани пряко с целта. На 
практика съществува възможност много и разноо-
бразни метрики да дават отговори на поставените 
въпроси. Въпросите позволяват да бъдат избрани 
подходящите количествени и качествени измерва-
ния и аналитични техники по начин, който е воден 
от целта, а не на базата на субективни мнения.

Ако се върнем към разглеждания по-горе 
пример, могат да се посочат различни възможни 
метрики за всеки от зададените въпроси:

- Какво е текущо ниво на въвеждане на фир-
мената политика за киберсигурност?

- брой на докладваните нарушения на поли-
тиката за киберсигурност за определен предходен 
период от време;

- брой на предприетите действия срещу нару-
шаване на фирмената политика за киберсигурност.

Ако броят на предприетите действия е по-ма-
лък от броя на регистрираните нарушения, то поли-
тиката по сигурност не може да бъде приета като 
въведена във всички отношения (в пълен обем). Ако 
няма докладвани нарушения, това може да означа-
ва, че никой не е правил опит да наруши фирмената 
политика за сигурност, но по-вероятно показва, че 
не само че политиката по сигурност не е въведена, 
но и че компанията няма поглед дори колко често 
служителите правят опит да нарушат тази полити-
ка. В този случай, целта за повишаване на степента 
на въвеждане на фирмената политика за сигурност 
може да създаде зависимост към друга цел – на-
растване на способностите за откриване на опитите 
за нарушаване на политиката за сигурност, което е 
предмет на друг процес за измерване.

- Каква е настоящата структура на фирме-
ната политика за сигурност?

- брой на документите, в които е представена 
фирмената политика за сигурност;

- формат на документите, представящи фир-
мената политика за сигурност (хартиено копие, 
HTML, PDF и т.н.);

- местоположение или място за съхранение на 
тези документи (в информационна система, на сай-
та на фирмата, в бюрото на мениджъра);

- начини за разпространение на фирмената по-
литика за сигурност (E-mail, твърдо копие, електро-
нен документ и т.н.)

Компоненти на целта Описание Пример
Резултат предназначението на проекта, какво ще бъде 

постигнато
подобрение, оценяване, разбиране,
усъвършенстване

Елементи граници; обекти (система, процес, характеристика) уязвимост, компоненти на мрежа, 
потребители

Гледна точка гледна точка при разбиране на целта опонент, одитор, потребител

Таблица 1
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- време от последния преглед на фирмената 
политика за сигурност.

Фирмената политика може да съществува съ-
брана в един документ или да е част от множество 
документи. От това ще зависят начините за съхра-
нение и за обучение на персонала.

- Четат и разбират ли служителите на фир-
мата политиката за сигурност?

Измерването на степента на човешкото раз-
биране и поведение е изключително интересно. 
Степента на разбиране на даден въпрос не може да 
бъде измервана директно. По-често разбирането се 
измерва с помощта на наблюдение на поведението 
на хората и сравняване на данните с онези, които са 
приети за подходящи. В този случай като примерни 
метрики могат да бъдат използвани:

- брой на дейностите и обученията във връзка 
с фирмената политика за сигурност през определен 
минал период;

- относителен дял на длъжностните характе-
ристики, в които има определени отговорности по 
спазване на политиката за сигурност;

- относителен дял на служителите, които са 
участвали в обучения по политиката за сигурност за 
определен минал период;

- резултат от проведена анкета доколко пер-
соналът е запознат с фирмената политика за сигур-
ност и до каква степен я подкрепя.

Във връзка с горните въпроси естествено въз-
никва и въпросът: Нараства ли с времето степен-
та на въвеждане на фирмената политика за си-
гурност? Необходимо е да бъдат избрани метрики, 
с помощта на които да бъде определено текущото 
състояние на изпълнението на целите. Като втора 
стъпка следва да се определят метрики, показващи 
наличие на развитие по пътя към постигане на це-
лите. В този случай, като примери за метрики могат 
да бъдат посочени следните:

- нарастване на броя на дейностите за въвеж-

дане на фирмената политика за сигурност спрямо 
текущото ниво;

- нарастване на ефективността при прилага-
не на фирмената политика за сигурност (по-голям 
брой направени прегледи на политиката, намалява-
не на броя на документите, в които се описва фир-
мената политика за сигурност);

- подобрени резултати от анкетата на персона-
ла във връзка с прилагане на фирмената сигурност 
за сигурност.

С помощта на тези метрики може да се оценя-
ва ефективността на взетите решения и предпри-
етите действия по нарастване на степента за изпъл-
нение на фирмената политика за сигурност. В резул-
тат могат да бъдат установени потребности от нови 
измервания и текущи подобрения чрез съответни 
проекти и дейности.

Заключение
Прилагането на модела „цел-въпрос-метрика“ 

позволява създаването на съвкупност от специфич-
ни и документирани метрики за конкретен проект 
или дейност в областта на сигурността. Тези метри-
ки са пряко свързани с конкретна цел и зададените 
към нея въпроси. Друга полза от прилагането на мо-
дела ЦВМ е възможността за създаване на система 
от метрики, която може да бъде използвана при 
сходни дейности и проекти. Създаването и използ-
ването на система от метрики за сигурност не налага 
непременно използването на някакви специфични 
инструменти. В най-лесния случай се налага прос-
то да бъдат събрани резултатите от прилагането на 
модела ЦВМ в един общ архив, който при нужда да 
се използва от всички. При един по-сложен подход, 
създаването на система от метрики за сигурност из-
исква създаване на база от данни, която да показва 
по достатъчно ясен начин връзката между целите, 
зададените въпроси и използваните метрики при 
намирането на търсените отговори.
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Онлайн дезинформацията – новото старо 
предизвикателство

доцент д-р Мила Серафимова

Резюме: Разглежда се промяната в дефинициите за понятието „фалшиви новини“ и конструирането на 
термина „онлайн дезинформация“ в публичното пространство на ЕС. Изследва се промяната във възприема-
нето на медийното съдържание с оглед на онлайн дезинформацията и мерките за борба с нея. Като нацио-
нална тенденция е откроено по-високото недоверие в медиите в сравнение с другите европейски държави. 
Създаването на медийно законодателство и журналистическата саморегулация са анализирани като възмож-
ности за съхраняване на европейските и журналистическите ценности.

Ключови думи: Фалшиви новини, онлайн дезинформация, европейски ценности, стратегическа кому-
никация, медийна грамотност, медийно законодателство, Европейска комисия. 

Abstract: The change in definitions of the concept of “fake news” and the construction of the term1 “online 
disinformation” in the public sphere of the EU is being considered. The article examines the change in the perception 
of the media content with regard to online disinformation and the measures to combat it. As a national trend, 
higher media mistrust has been highlighted than in other European countries. The creation of media legislation and 
journalistic self-regulation has been analyzed as opportunities to preserve European and journalistic values.

Key words: Fake news, online disinformation, European values, strategic communication, media literacy, media 
law, European Commission.

Фалшивите новини се появяват със зараждане-
то на журналистиката и съпътстват нейното 
развитие като професия. Винаги до сега кон-

ституиращите журналистиката принципи – обек-
тивност, честност, служба на обществения интерес, 
я съхраняват. Но от времето на Пулицър и жълтата 
преса до днес се откроява голямата промяна – поя-
вата на онлайн комуникацията. Тя застрашава оце-
ляването на самата журналистика.

Миналата година моята тема на конференци-
ята на Факултет „Национална сигурност и отбрана“ 
беше за фалшивите новини и отражението им вър-
ху журналистиката, чийто край имаше опасения, че 
предизвестяват. 

За една година  темата не само не загуби акту-
алност, но и разшири обхвата си. Доколкото жертви 
на фалшивите новини не са само медиите и журна-
листиката, но и всеки един от нас, потребителите на 
медийно съдържание, както и политическия про-
цес, икономиката, сигурността.

Институциите, които през 2017 г. на ниво Евро-
пейски съюз и НАТО декларираха ангажимент към 
овладяване на стихийното разпространяване на 
неверни факти чрез онлайн медиите, тази година 
вече предприеха конкретни действия, като работят 
съвместно. Действат и интегрирани структури като 
Центъра за борба с хибридните заплахи във Фин-
ландия, обединяващ усилията на ЕС и НАТО.

Можем да констатираме, че тези действия са 
по-скоро в сферата на мониторинга и проверката 
на факти, медийната грамотност и доброволното 

следване на препоръки за придържане към жур-
налистическите принципи за обективност и служба 
на обществения интерес. Т.е. не разполагаме със 
закон срещу фалшивите новини, тъй като първо 
дефиницията на явлението не е еднозначна и вто-
ро, опасността от превръщането на регулацията в 
цензура е осезаема не само за журналистите, но и 
за демократичната общност в цял свят.

1. Дефиниране на понятието  
„Фалшиви новини“ и въвеждане  

на термина „онлайн дезинформация“

Работната дефиниция за фалшивите новини, 
дадена от Европейската комисия, е следната:  под 
феномена фалшиви новини имаме предвид „Пред-
намереното използване на фалшива или изкриве-
на информация, за да се повлияе върху обществе-
ното мнение по вреден начин“. (1)

Според анализа, направен от Клеър Уордъл 
(First Draft), терминът фалшиви новини „не помага 
особено, но е без алтернатива“ и трябва да „раз-
граничим умишленото разпространение на дезин-
формацията от несъзнателното споделяне на де-
зинформацията“. (2)

По-конкретно: феноменът на фалшивите новини 
включва фалшификации или атаки срещу репутация-
та с партийна, политическа или търговска цел, вклю-
чително политически мотивирана дезинформация. 

Вариантите включват клеветнически и фалши-
ви твърдения или фалшиви „факти“ и „полуфакти“, 
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които не могат да бъдат подкрепени от надеждни 
източници; полуистини или злонамерени смесва-
ния, предназначени да подбуждат популистки изя-
ви на гняв или агресия.

Фалшивите новини също така приемат форма-
та на сензация, било като сензационни заглавия, или 
като цели материали или слухове, които са предназ-
начени да предизвикат силни мнения или антипатия, 
но не могат да бъдат проверени фактически.

Еврокомисарят за цифрова икономика и ци-
фрово общество Мария Габриел, в своя позиция от 
декември 2017 г. заяви, че за да предложиш законо-
дателство, трябва да знаеш какво искаш да регули-
раш, а ние нямаме общо европейско определение 
за фалшивите новини.“

Броени дни преди на 25 април тази година да 
представи няколко важни за Европа инициативи, тя 
използва израза „онлайн дезинформация“ като на-
лагаща се формулировка на мястото на добилото 
популярност „фалшиви новини“.

На 25 април 2018 г. Европейската комисия пуб-
ликува План за действие на Европейската комисия, 
който да посочи мерки за справяне с дезинформа-
цията. В него няма законодателни предложения, а 
основно препоръки за саморегулация на медиите и 
онлайн платформите. Едва ако те не подействат, ЕК 
би обмислила да предложи регулации и разследва-
не за нарушение на конкурентната среда.

Европейската комисия беше обвинена, че от-
стъпва от позициите си, което беше опровергано 
от еврокомисар Мария Габриел, която заяви: „Няма 
отстъпление по нито една точка и искам да съм 
много последователна в действията“, добави тя и 
припомни, че експертната група, разпространила 
доклад по проблема на 12 март, е имала за задача 
да предложи и дефиниция на фалшивите новини 
(3). Две са причините за предефиниране на поня-
тието „фалшиви новини“:

1.  Изразът „фалшиви новини“ не дава пред-
става за мащабите на феномена „онлайн дезин-
формация“. Онлайн дезинформация е всяка ин-
формация с явното намерение да нанесе вреда 
- политическа, икономическа, обществена, и е 
представена като такава, т.е. фалшива и неточна. 
Също така понятието „фалшиви новини“ включва 
сатира и лични мнения, които поставено под това 
определение - „фалшиви новини“, всъщност огра-
ничава демократичното право на мнение и комен-
тар и интернет вече не е свободното пространство 
за изразяване, каквото трябва да бъде.

2. Фалшивите новини често са използвани 
като понятие от политици, за да разрушат довери-
ето към всеки, който не им е удобен - било то ме-
дия или политически противник.

Въз основа на независимия доклад, публи-
куван през март 2018 г. от експертната група на 
високо равнище относно фалшивите новини и он-
лайн дезинформацията, както и на по-широките 
консултации, проведени през последните шест 
месеца, Комисията определя дезинформацията 
като „доказуемо невярна или подвеждаща инфор-
мация, която е създадена, представяна и умишле-
но разпространявана с цел извличане на икономи-

ческа изгода или въвеждане на обществеността 
в заблуждение и която може да нанесе вреди на 
обществото“. (4)

Мнозина изследователи също подлагат на 
критика валидността на понятията „фалшиви но-
вини“ и „фалшиви медии“. Най-малкото, така фор-
мулирано, те не ни помагат да внесем яснота, а на-
против – допринасят за по-голямото ни объркване. 
Изследванията показват, че тези две понятия не 
само се експлоатират политически, за да се подко-
пае статута на журналистиката и медийните инсти-
туции, но също така се отнасят към различни неща 
в различни контексти. За някои, фалшивите новини 
са само лъжи, измислени истории, които изглеждат 
като новини. Това може да се отнася до всичко от 
дезинформацията, до пропаганда, манипулация, 
но в тази категория попадат и също така и проти-
воречащите си политически виждания. Според на-
растващ брой проучвания за обикновения потреби-
тел на медийно съдържание, фалшивите новини са 
просто лоша журналистика. Това многообразие на 
тълкуванията прави понятията „фалшиви новини“ и 
„фалшиви медии“ неработещи. 

Мара Айнщайн в книгата си  Black Ops 
Advertising. Native Ads, Content Marketing, and the 
Covert World of the Digital Sell, 2016 г. конструира по-
нятието „content confusion”(6). Сега това, което из-
глежда като част от новините, все пак може да бъде 
новина, но може да бъде и реклама, пропаганда, 
манипулация, PR или просто лъжа. Всички те се раз-
пространяват на едни и същи онлайн платформи. (5)

2. Институциите на ЕС  
срещу фалшивите новини  

и дезинформацията онлайн

В своето писмо за определяне на ресора от 
май 2017 г председателят на Европейската комисия 
Жан-Клод Юнкер възложи на комисаря по въпро-
сите на цифровата икономика и цифровото обще-
ство Мария Габриел да очертае предизвикател-
ствата за демокрацията, свързани с дезинформа-
цията в онлайн платформите, както и да подготви 
подходящ отговор на ЕС на тези предизвикателства.

През февруари 2018 г. Комисията прие списък 
с препоръки с оглед на предстоящите през 2019 г.  
избори за Европейски парламент и призовава: 
„компетентните национални органи да набележат, 
въз основа на опита на държавите членки, най-до-
бри практики за идентифицирането, ограничаване-
то и управлението на рисковете за изборния процес, 
произтичащи от кибератаки и дезинформация.“

Експертната група на високо равнище по въ-
просите на фалшивите новини препоръча на Ко-
мисията да започне борба срещу онлайн дезин-
формацията. Заключенията и препоръките на гру-
пата бяха публикувани на 12 март 2018 г.

Да припомним, че както споменах миналата 
година, борбата, която Европейският съюз води 
срещу дезинформацията, датира още преди тези 
инициативи: с решение на Европейския съвет от 
март 2015 г. под ръководството на върховния пред-
ставител и заместник-председател Могерини бе 
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създадена оперативна група за стратегическа ко-
муникация с Източното съседство „за противодей-
ствие на текущите кампании за дезинформация от 
страна на Русия“. 

Оперативната група действа от септември 
2015 г. в рамките на Европейската служба за външна 
дейност, като ефективно разпространява информа-
ция за политиките на ЕС по отношение на негови-
те източни съседи; укрепване на общата медийна 
среда в съседните източни държави, включително 
оказване на подкрепа за свободата на медиите и 
подпомагане на независимите медии; и подобрява-
не на капацитета на ЕС за прогнозиране, реагиране 
и повишаване на осведомеността относно прокре-
мълските дейности по дезинформация.

Да се върнем към април 2018 г. На 26 април 
Комисията обяви мерки за борба с онлайн дезин-
формацията, включващи единен за ЕС кодекс за по-
ведение във връзка с дезинформацията, подкрепа 
за независима мрежа на проверителите на факти, 
както и редица действия за насърчаване на качест-
вената журналистика и медийната грамотност (6) .

Неотдавнашните разкрития относно Facebook 
и Cambridge Analytica, показващи как точно може да 
бъде злоупотребявано с лични данни по време на 
избори, са своевременно напомняне за необходи-
мостта от допълнителни мерки за гарантиране на 
устойчивите демократични процеси.

Европейската комисия обяви, че предприема 
тези стъпки за борба с дезинформацията, за да 
гарантира защитата на европейските ценности и 
сигурност.

Заместник-председателят на Европейската ко-
мисия Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен 
пазар, заяви: „Използването на дезинформацията 
като средство за политическо влияние не е новост, 
но новите технологии, най-вече цифровите, разши-
риха нейния онлайн обхват във вреда на демокра-
тичните процеси и обществото ни. В онлайн средата 
доверието може да бъде лесно загубено, но трудно —  
възстановено, ето защо е необходимо да работим по 
въпроса заедно с медийния сектор. 

Онлайн платформите играят важна роля в 
борбата срещу кампаниите за дезинформация, 
организирани от отделни лица и държави с цел да 
застрашат нашата демокрация.“ (7)

Мария Габриел, комисар по въпросите на ци-
фровата икономика и цифровото общество, заяви: 
„Призоваваме всички действащи лица и най-вече 
онлайн платформите и социалните мрежи, които 
носят безспорна отговорност, да действат въз ос-
нова на план за постигане на общ европейски под-
ход, гарантиращ правата и ефективната защита на 
гражданите срещу дезинформацията. Ще следим 
отблизо постигнатия напредък и евентуално, ако 
резултатите се окажат незадоволителни, ще пред-
ложим до декември допълнителни мерки, в т.ч. с 
регулаторен характер.“ (8)

Комисарят, отговарящ за Съюза за сигурност, 
Джулиан Кинг, заяви: „Използването на фалшиви-
те новини и онлайн дезинформацията като оръжие 
представлява сериозна заплаха за сигурността на 
нашите общества. На подривната дейност на полз-

ващите се с доверие канали, разделящи и разгла-
сяващи зловредно съдържание, трябва се даде ре-
шителен отпор, основан на по-голяма прозрачност, 
проследимост и отговорност.   

Интернет платформите са главните действащи 
лица, които могат да се противопоставят на субек-
тите, злоупотребяващи с тяхната инфраструктура, 
както и да гарантират безопасността на своите по-
требители и на обществото.“ (9)

Действително 83 % от участниците в послед-
ното проучване на Евробарометър смятат, че фал-
шивите новини представляват опасност за демо-
крацията. Особена тревога сред отговорилите буди 
умишлената дезинформация, насочена към избор-
ни манипулации и миграционни политики. В проуч-
ването се изтъква също значението на качествените 
медии: анкетираните смятат традиционните медии 
за най-достоверен източник на новини (радиото със 
70 %, телевизията с 66 %, печатните издания с 63 %). 
Онлайн източниците на новини и уебсайтовете с 
видеоматериали се ползват с най-ниско доверие — 
съответно средно с 26 % и 27 %. (10)

Съвместният изследователски център на 
Европейската комисия публикува проучване на 
фалшивите новини и дезинформацията. В него се 
посочва, че две трети от лицата, ползващи новини 
онлайн, предпочитат да се информират чрез плат-
форми, функциониращи на базата на алгоритми, 
като например търсачки, новинарски агрегатори и 
уебсайтове на социалните медии. 

В него също така се отбелязва изместването 
на пазарната мощ и печалбите — от издателите на 
новини към операторите на платформи, които раз-
полагат с масиви от данни, позволяващи статиите 
и рекламите да достигат до подходящите читатели.

3. Мерки на ЕС за борба  
с онлайн дезинформацията

В отговор на тези опасения и тенденции Евро-
пейската комисията предлага редица мерки за бор-
ба с онлайн дезинформацията, сред които:

l Кодекс за поведение във връзка с дезин-
формацията: като първа стъпка онлайн платфор-
мите трябва до юли 2018 г. да разработят и спазват 
общ кодекс за поведение с цел: 

- Гарантиране на прозрачността при финанси-
рането на спонсорирано съдържание, по-специал-
но на политическа реклама, както и ограничаване 
на възможностите за целенасочено влияние от 
страна на политическата реклама и намаляване на 
приходите на лицата, разпространяващи дезинфор-
мация;

- Внасяне на по-голяма яснота относно функ-
ционирането на алгоритмите и създаване на въз-
можности за външни проверки;

- Улесняване на потребителите при намиране-
то и ползването на различни информационни из-
точници, представящи алтернативни гледни точки;

- Въвеждане на мерки за идентифициране и 
закриване на фалшиви профили и за решаване на 
проблема с автоматичните ботове;

- Осигуряване на възможности за проверите-
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лите на факти, изследователите и публичните орга-
ни да следят непрекъснато разпространението на 
дезинформация онлайн;

l Независима европейска мрежа на провери-
телите на факти: които ще налагат общи методи на 
работа, обменят най-добри практики и ще се стре-
мят към постигане на възможно най-широко покри-
тие на фактологическите поправки в целия ЕС; 

Проверителите ще бъдат подбрани измеж-
ду членовете от ЕС на Международната мрежа за 
проверка на фактите, спазваща строг междунаро-
ден кодекс от принципи за проверка на фактите;

l Надеждна европейска онлайн платфор-
ма срещу дезинформацията, която да подпомага 
мрежата на проверителите на факти и съответните 
университетски изследователи, като набира и ана-
лизира трансгранични данни и осигурява достъп до 
данни за целия ЕС;

l Повишаване на медийната грамотност: 
по-високото равнище на медийна грамотност ще 
помогне на гражданите да разкриват онлайн де-
зинформацията и да преценяват критично онлайн 
съдържанието. 

За тази цел Комисията ще насърчава провери-
телите на факти и сдруженията на граждани да пре-
доставят образователни материали на училищата и 
преподавателите и ще организира Европейска сед-
мица на медийната грамотност;

l Подкрепа за държавите членки за гаранти-
ране на устойчивостта на избирателните процеси 
срещу все по-усъвършенстваните кибернетични за-
плахи, включително онлайн дезинформация и ки-
бератаки;

l Насърчаване на системи за доброволна 
онлайн идентификация, за да се подобри просле-
димостта и идентифицирането на доставчиците на 
информация и повиши доверието и надеждността 
по отношение на общуването онлайн и на информа-
цията и нейните източници;

l Насърчаване на качествената и разнообраз-
на информация: Комисията призовава държавите 
членки да увеличат своята подкрепа за качествената 
журналистика с оглед постигане на плуралистична, 
разнообразна и устойчива медийна среда. 

През 2018 г. Комисията ще отправи покана за 
предложения за създаването и разпространяването 
на качествено новинарско съдържание по въпросите 
на ЕС чрез основани на данни новинарски медии;

l В изготвена от службите на Комисията Ко-
ординирана политика за стратегическа комуника-
ция, съчетаваща настоящите и бъдещите иници-
ативи на ЕС и на държавите членки срещу онлайн 
дезинформацията, ще бъдат изложени мерките за 
осведомяване, насочени към противодействие на 
неверните информации за Европа и справяне с де-
зинформацията — в рамките на ЕС и извън него.

Като следващи стъпки Европейската комисия 
набелязва:

Организиране на  многостранен форум, чрез 
който да бъде установена рамката за ефикасно съ-
трудничество между съответните заинтересовани 
страни, включително онлайн платформи, реклам-
ната индустрия и големите рекламодатели, както и 

да бъде поет ангажимент за координиране и уве-
личаване на усилията за борба с дезинформацията. 

Основната цел на форума ще бъде изготвянето 
на единен за ЕС кодекс за поведение във връзка с 
дезинформацията, който да бъде публикуван до 
юли 2018 г., с оглед постигането на видим ефект до 
октомври 2018 г.

До декември 2018 г. Комисията ще предста-
ви доклад за постигнатия напредък. В доклад ще 
бъде разгледана също така необходимостта от 
по-нататъшни действия за осигуряване на непре-
къснато наблюдение и оценка на очертаните в пла-
на действия. 

Категорично беше посочено, че в името на 
свободата на словото Европейската комисия за 
сега не предлага конкретни законодателни иници-
ативи, но ако предложените „доброволни мерки“ 
нямат ефект до края на 2018 г., то има готовност за 
изготвяне на законова регулация.

Журналистическата гледна точка

Журналистическата общност е против огра-
ничаването на свободата на словото, до което 
може да се стигне, ако се въведат закони срещу 
фалшивите новини както на ниво ЕС, така и като 
национално законодателство.

Вече има сериозни дебати по медийните за-
кони на Франция и Германия. В други членки на ЕС 
също текат спорове за регламентация на фалшиви-
те новини, като законодателната намеса в работа-
та на медиите се отхвърля не само като заплаха за 
журналистическата свобода, но и за принципите на 
демократичното общество.   

Интересен е погледът на журналистите към 
новата стратегия на Европейската комисия срещу 
дезинформацията. В повечето държави тя се оценя-
ва като полезна стъпка, но все още не осигуряваща 
конкретни средства срещу разпространителите на 
дезинформация.

Недоверие в медиите – национална  
и глобална тенденция

Проучването на Евробарометър за фалшиви-
те новини и дезинформацията, което Европейската 
комисия представи на 12 март тази година, показа, 
че българите са първи в Европейския съюз по недо-
верие в медиите, като то е особено високо по отно-
шение на печатните в сравнение с другите европей-
ски страни (11). 

В изследването е направен анализ в държави-
те членки и общо за ЕС на доверието в печатни и он-
лайн издания, социални мрежи, телевизия, радио и 
видеоплатформи. 

Отговорите са разделени на четири групи 
(„напълно вярвам“, „по-скоро вярвам“, „по-скоро 
не вярвам“ и „напълно не вярвам“), които от друга 
страна са обобщени в две групи - „общо доверие“ и 
„общо недоверие“.

Едва 4 на сто от българите заявяват, че вярват 
на вестниците безрезервно (10% е средното дове-
рие в ЕС). Близо половината българи (41%) заявяват, 
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че не вярват на този източник на информация (27% в 
ЕС), а 43 на сто му имат доверие (63% в ЕС).

На новините онлайн се доверяват напълно 
само два процента от българите и пет на сто от ос-
таналите в ЕС. В България 39% изобщо не вярват на 
новините в интернет (33% в ЕС), докато доверие за-
явяват, че имат 33% (47% в ЕС).

На новините по българските телевизии изцяло 
вярват 13% от зрителите (12% в ЕС). Известно дове-
рие имат 70 на сто от зрителите (66% в ЕС), а недо-
верие изразяват 27% (29% в ЕС).

Всеки десети българин вярва напълно на 
вестите по радиото (15% в ЕС), като по-скоро вярват 
59%, а доверие нямат 23%. На новини от видеоплат-
форми вярват 27 на сто от българите, а недоверие 
изразяват 42% (48% в ЕС).

Всеки ден 40% от българите попадат на под-
веждаща новина (37% в ЕС). Едва 14 на сто от бълга-
рите вярват, че могат да различат фалшива новина 
(15% в ЕС). За 69% от българите и за 44% от остана-
лите европейци фалшивите новини са проблем.

Мнозинството от българите (над 40%) са на мне-
ние, че борбата с фалшивите новини трябва да се води 
най-вече от журналистите, редакциите и властите.

Проучването показва също, че в България (94%) и 
в останалата част на ЕС (89%) първостепенният инфор-
мационен източник са телевизиите. Другите източни-
ци на информация за българите са радиото (65%), он-
лайн мрежите (59%) и печатните издания (51%).

Множество други проучвания, като това, про-
ведено от компанията за комуникационен марке-
тинг Еdelman през 2018 г. потвърждават, че в свето-
вен мащаб медиите са институцията, ползваща се 
с най-голямо недоверие. 63% от анкетираните не 
знаят как да разпознаят добрата журналистика от 
слуховете и лъжите или дали дадена новина идва 
от надеждна медийна организация, почти полови-
ната взаимодействат с новинарски медии по-малко 
от веднъж седмично, а 25% не употребяват никакви 
медии, защото ги считат за натоварващи.

Интересен резултат от изследването е, че ан-
кетираните възприемат термина „медия“ както в 
значението му на публикувано съдържание, така 
и в значението на платформа за разпространение 
на съдържание (като интернет търсачки, новинар-
ски приложение за мобилни телефони и социални 
платформи). Според резултатите това е и основната 
причина за наблюдавания срив - докато доверието 
в платформите е намаляло с 2 пр. пункта, в журна-
листиката се е увеличило с 5.

Това е лоша новина за медийна бранш. Но 
също така е лоша новина за демократичните устои 
на обществото, както и за всеки един потребител на 
медийно съдържание, който държи да бъде добре 
информиран.

Релацията „недоверие в медиите“ –  
„повишен риск от манипулации“

На пръв поглед недоверието в медиите би 
трябвало да ни предпазва от фалшиви новини. Но 
високото недоверие в традиционните медии – пе-
чат, радио, телевизия, води до разширяване на въз-

можностите за влияние на онлайн платформите. 
Проучването показва, че липсата на доверие 

в медиите е довела до неспособност да се разпоз-
нае истината (59%), да се вярва на правителствени 
лидери (56%) или на бизнеса (42%). За сметка на 
това е повишено доверието в експертите и в т.нар. 
„човек като мен“. Политици, лидери на мнение, 
журналисти отстъпват мястото си на формиращи 
общественото мнение.Това дава възможност върху 
него да въздействат в много по-голяма степен виж-
дания и твърдения, много често екстремистки или 
манипулативни, разпространявани чрез социални-
те мрежи от т.нар. „хора като нас“.

Според членовете на общността на Асоциаци-
ята на европейските журналисти, която се състои 
от 20 национални секции от цяла Европа, довери-
ето в публичните институции очевидно е по-голя-
мата цел, към която се насочва дезинформацията. 
Това показва, че феноменът на т. нар. „фалшиви но-
вини“ като цяло е  ориентиран повече към самата 
концепция за демократичните свободи, а не толко-
ва към аспектите на икономическата и финансовата 
сигурност на държавата.

Асоциацията на европейските журналисти ана-
лизира основните категории фалшиви новини, които 
биха могли да навредят на обществото и посочва, 
че умишлената дезинформация, предназначена да 
влияе върху решенията за гласуване на избори, вър-
ху политиките за околната среда и имиграционните 
политики, преобладава над умишлената дезинфор-
мация, насочена към сферите на икономиката и фи-
нансите. По този начин изглежда, че феноменът на 
т.нар. „фалшиви новини“ е в много по-голяма сте-
пен насочен към политическата и идеологическата, 
отколкото към икономическата област.

В този смисъл се изисква интегрирано 
действие от страна на правителствата, както и на 
организации като ЕС и НАТО, чиято концепция за 
стратегически комуникации и Център за страте-
гически комуникации в Рига, Латвия, са хармони-
зирани с действията на ЕК, на Центъра за борба с 
хибридните заплахи във Финландия, обединяващ 
усилията на ЕС и НАТО.

В заключение може да се подчертае, че раз-
очарованието е всеобщо. Както на аудиториите от 
техните медии, така и на журналистите от прави-
телствените лидери, които ги обявяват за създате-
ли на фалшиви новини. 

Объркването от използването на новите тех-
нологии също е всеобщо. Туитър много често се из-
ползва като оръжие в международните отношения 
и дипломацията и в рамките на няколко часа през 
него се комуникират лични теми. 

Както отбелязва Катя Валаскиви, директор на 
Изследователски център Тампере за журналисти-
ка, медии и комуникации, Университета в Тампере, 
Финландия, „Ние сме във фазата, която винаги е след-
вала появата на нова медийна технология. Това е фа-
зата на разочарование, фаза, в която утопичното обе-
щание на технологията се превръща в разочарование 
и ни носи горчивина; на осъзнаването, че самата тех-
нология не носи равенство, достъп до информация и 
граждански дискурс за човечеството“. (12)
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Вторият основен извод от развитието на те-
мата „фалшиви новини“ е, че очевидно журналис-
тиката не веднъж е оцелявала и нейното развитие 
е спираловидно. Поглед назад към историята ѝ би 
ни помогнал да разберем доколко устойчива е тя 
на явления, които биха могли да деформират кон-
ституиращите я принципи и да я превърнат в нещо 
различно от журналистика. Жълтата преса изчез-

ва, когато външната среда се променя и се търсят 
обективност и точност на медийното отразяване.  С 
голяма степен на вероятност може да се прогнози-
ра, че именно фалшивите новини и огромните обе-
ми дезинформация онлайн ще се трансформират в 
подкрепа и търсене на качествената журналистика 
в полза на обществото, процес, подкрепян от дейст-
вията на правителствата и на ЕС.
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Ресурсното осигуряване предпоставка  
за поддържане на изградените  

и развитие на нови способности  
на въоръжените сили

доктор Ганчо Душков

Резюме: Анализирана е необходимостта от устойчиво ресурсно осигуряване на отбранителните спо-
собности, съответстващи на съвременната средата на сигурност. Посочени са тенденциите в ресурсното оси-
гуряване на страните от НАТО, след срещата в Уелс и приетия Национален план за повишаване на разходите за 
отбрана в Р. България. Акцентирано е на Интегрираната система за управление на ресурсите за отбрана като 
съвременен метод за средносрочно планиране и ефективно използване на ограничените ресурси за постига-
не на предвиденото оптимално разпределение между основните направления на разходите.

Ключови думи: налични ресурси, нарастване на разходите за отбрана, интегрирана подсистема за 
управление на ресурсите за отбрана, финансов мениджмънт, основни направления на разходите.

RESOURCE SUPPLY PREMIUM FOR MAINTENANCE OF 
BUILDINGS AND DEVELOPMENT OF NEW ARRANGEMENTS 
OF THE ARMED FORCES

Gancho Dushkov Ph.D.

Abstract: The analysis of the need for modern defense capabilities, corresponding to the security environment, 
which require adequate and sustainable resource provision. The trends in resource provision of NATO countries since 
the Welsh meeting and the adopted National Defense Improvement Plan have been outlined. Emphasis is placed on 
the Integrated Defense Resource Management System as a modern method of medium-term planning and efficient 
use of scarce resources to achieve the intended optimal distribution between the main cost directions.

Key words: available resources, increased defense spending, integrated resource management subsystem, 
financial management, major cost directions.

В последните години натискът върху бюджета на 
държавите се засилва, но докато се обмисля 
как да се направят икономии, правителствата 

и парламентите на страните членки на НАТО следва 
да се съобразяват с основните принципи на свобод-
ната пазарна икономика, значението на справед-
ливото разпределяне на разходите за сигурност в 
Алианса и многобройните възможности да се хар-
чи по-интелигентно, включително чрез сближава-
не на НАТО и ЕС1. Същевременно просперитета и 
благоденствието на страните зависят основно от 
избора на удачна икономическа политика. Допъл-
нителен фактор в това отношение се явява анало-
гичния избор на подходяща политика в областта на 
сигурността и отбраната. Оползотворяването на от-
бранителните ресурси не означава само бюджетни 
разходи, предвид на това че усвояването на сред-

ствата е свързано с натоварване на отбранителна-
та промишленост и допълнителни постъпления в 
контрагентите на военните министерства, които им 
доставят стоки или извършват услуги за техни нуж-
ди. В резултат на това увеличаването на разходите 
за отбрана генерира сигурност и допринася за раз-
витие на икономиките на държавите. Очевидно е, 
че за да бъде защитена териториалната цялост на 
страната, сигурността на населението и важни ин-
фраструктурни обекти са необходими адекватни 
отбранителни способности. Разпределяйки теже-
стите в рамките на НАТО, отделните съюзнически 
държави могат да получат много по-висока сте-
пен на сигурност, отколкото с отделни национал-
ни усилия, и то на по-ниска цена. Реализирането 
на колективната сигурност изисква редовно да се 
плащат таксите, свързани с разпределянето на те-
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жестите и участие в мисиите на НАТО за поддържа-
не на международния мир и сигурност. В това от-
ношение, през изминалите години, правителствата 
на Р. България са длъжници на Министерството на 
отбраната, защото с утвърждаването на постоянни 
рестриктивни бюджети, както и с отнемането на до-
пълнителните целеви средства за участието на БА 
в международни мисии и операции, поддържането 
на разходите за отбрана и развитието на нови спо-
собности е сведено за изпълнение само чрез оси-
гуряване в рамките на ежегодно утвърждаваните 
годишни бюджета на МО. Това намери неблагопри-
ятно отражение и в структурата на постоянните раз-
ходи - персонал, издръжка и капиталови разходи.

Поддържането на необходимите способности 
и тяхното приоритизиране по степен на важност е 
предмет на постоянни дискусии в Парламента и об-
ществото относно необходимостта от тези разходи 
и тяхното значение за отбраната на страната. Равни-
щето на отбранителните разходи е релевантно на 
наличните ресурси. Това е едно сериозно придизви-
кателство и приоритизирането на недостига от спо-
собности е предмет на непрекъснато съпоставяне 
с наличните ресурси. То е сред основните придиз-
викателства в процеса на стратегическия менидж-
мънт в условията на трансформация.

Развитието на адекватни и ефективни спо-
собности изисква непрекъсната трансформация, 
основана на поуки от участието в операции и ми-
сии, гъвкавост при разработването на концепции, 
ефективна бойна и логистична поддръжка, способ-
ности за развръщане и самостоятелно изпълнение 
на задачи за дълъг период от време. Ресурсното 
осигуряване следва да отговори на такива корен-
ни изменения на формите и способите за водене 
на военни действия, които изискват и нов подход 
към развитие на военните способности и техния по-
тенциал. Това е свързано с отчитане развитието на: 
високоточните оръжия; мрежовите комуникации, 
средствата за разузнаване, събиране, обработка 
и предаване на информацията; системите за дис-
танционно управление; увеличаването на ударния 
ефект на средствата за поразяване, развитието на 
безпилотни летателни системи, нанотехнологиите, 
космическите оръжия и други2.

Проблеми възникват и поради факта, че па-
ралелно с проектите за модернизация се налага 
и извеждане от употреба на морално остарелите 
налични способности, за които също са необходи-
ми значителни ресурси. Налице е реална опасност 
в процеса на модернизацията на ВС да възникне 
недостиг от важни отбранителни способности, 
което може да бъде ускорено от едновременното 
протичане на процесите на планово извеждане на 
морално остарели образци въоръжение, техника и 
екипировка и забавянето при въвеждането на съ-
ответсващите нови, по-добри в качествено отно-
шение образци. 

Друга характерна черта на ресурсното осигу-
ряване е стратегическите и оперативните цели да се 
постигат поетапно - стъпка по стъпка, като ясно се 
определят етапите за тяхното реализиране. Техния 
брой и тяхната продължителност зависят от нацио-

налните особености, икономическите и отбрани-
телните способности на всяка страна. Това е важно, 
за да се запази приемствеността при изграждане на 
системата за отбрана.

За функциониране на малобройни, но добре 
въоръжени и ефективно действащи ВС са необхо-
дими системни усилия за поддържане на въоръже-
нието, бойната техника и привеждането им в съот-
ветствие с изискванията за достигане на отбрани-
телни способности за изпълнение на възложените 
мисии и задачи3. Това е дългосрочен процес, който 
изисква значителни ресурси и усилия за неговото 
реализиране. Модернизацията и превъоръжаване-
то следва да бъдат разглеждани като непрекъснат 
процес, който включва съвкупност от сложни и ком-
плексни по характер дейности. Тяхната реализация 
е в пряка зависимост от ресурсите, за разпределе-
нието на които не може да се разчита на пазарни 
регулаторни механизми. За реализиране на проце-
са на модернизация на ВС са необходими значител-
ни финансови ресурси, не само като дял от БВП, но 
и като абсолютна стойност, осигуряването на които 
трябва да бъде узаконено и целево от републикан-
ския бюджет. За съжаление през последните го-
дини това се реализира в рамките на утвърдения 
финансов ресурс за МО, в съответствие със Закона 
за държавния бюджет. Ретроспекцията на утвър-
ждаваните годишни бюджети на Министерството 
на отбраната показва, че до 2009 г. финансовото 
осигуряване на боеспособни въоръжени сили е със 
следните източници:

l средства от държавния бюджет за изпълне-
ние на постоянните неотложни разходи за издръж-
ката и материално-техническото осигуряване на 
формированията и структурите;

l целеви средства заделяни в централния 
бюджет за нуждите на МО. За съжаление след 2009 
г. драстичното намаляване на разходите на МО, 
утвърждавани в годишните закони за държавния 
бюджет, спира изпълнението на програмата за мо-
дернизация на въоръжените сили. Нещо повече до 
края на 2011 г. с утвърждаваните средства за отбра-
на се изплащаха предимно просрочени ангажимен-
ти и задължения на министерството и една малка 
част за неотложните ежедневни разходи на форми-
рованията и структурите. Предоставяните допъл-
нителни средства от Министерството на финансите 
през бюджетните години по реда на Закона публич-
ните финанси имаха преди всичко целеви характер 
за изплащане на задължения от минали бюджетни 
години (което основно приключи до края на 2011 
г.) и на практика възпрепятстваха нормалното под-
държане на въоръжението и техниката.

В контекста на гореизложеното, считам че 
следва да се обърне специално внимание на про-
ведената срещата на върха на НАТО в Уелс (2014 г.), 
където всички съюзници поеха ангажимент за на-
растване на разходите за отбрана на 2% от брутния 
си вътрешен продукт (БВП), като 20% от тях са за 
ново въоръжение и техника и свързаните с това на-
учни изследвания. Това е изключително отговорно 
и навременно решение в контекста на постоянния 
недостиг от финансов ресурс за отбрана в бюдже-
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та на Р. България и необходимостта от засилване на 
отбранителния и възпиращ потенциал на Алианса, 
включително и за засиленото предно присъствие 
на НАТО на Изток и адаптираното предно присъст-
вие на Алианса на Югоизток. Нарастването на раз-
ходите за отбрана гарантира и по-ефективното из-
пълнение на ангажиментите по пакета Цели за спо-
собности на НАТО и по участие в мисии и операции. 

В своята встъпителна реч при откриването 
на срещата на министрите на отбраната от НАТО 
на 15.02.2017 г. генералният секретар на НАТО г-н 
Столтенберг отбеляза положителната тенденция 
за нарастване на разходите за отбрана в Алианса. 
Той отчете, че за пръв път от 2009 г. разходите за от-
брана на европейските страни-членки са нарасна-
ли, като през 2016 г. европейските съюзници плюс 
Канада са увеличили отбранителните си бюджети 
общо с близо 10 милиарда долара, което е с 3,8% 
повече спрямо 2015 г. Въпреки това, само пет дър-
жави-членки покриват поетия на срещата на върха 
на НАТО в Уелс ангажимент да изразходват 2% от 
БВП за отбрана – САЩ, Великобритания, Полша, 
Гърция и Естония. Независимо от положителния ре-
зултат и спирането на тенденцията за намаляване 
на разходите за отбрана, това увеличение все още 
е недостатъчно. Изключително сериозен е този 
въпрос за източноевропейските държави от НАТО, 
включително Република България. Необходимо е те 
да отделят значително повече средства за придоби-
ване на ново въоръжение и техника, което поетап-
но без загуба на придобити способности да замени 
остарелите системи.

На специалната среща на върха на НАТО в Брюк-
сел на 25 май 2017 г. Р България заедно с останалите 
държави-членки се ангажираха да изработят свои 
национални планове за повишаване на разходите за 
отбрана на 2% от БВП. Същият е разработен и приет 
от министерския съвет4.Стартирайки от 2017 г., съю-
зниците ще отчитат разходите си за отбрана, степен-
та на реализацията на приетите Цели за способности 
на НАТО и участието си в текущите операции и мисии. 
Р България участва също в Общата политика за си-
гурност и отбрана (ОПСО) на ЕС, като на 13.11.2017 г.  
се присъедини към инициативата за Постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС) в отбраната. 
Също както в НАТО, държавите-участнички в това съ-
трудничество ще увеличат разходите за отбрана като 
процент от БВП, като 20% от тях ще бъдат за ново 
въоръжение и техника. Предвижда се 2% от общите 
разходи за отбрана ще бъдат отделяни за научно из-
следователска и развойна дейност. Постигането на 
тези цели от Р България е заложено в документа за 
изпълнението на общите обвързващи ангажименти 
по ПСС. Предвижда се оценка на изпълнението да се 
прави ежегодно. 

Всичко това налага необходимостта от изграж-
дане и поддържане на цялостна система, чрез която 
обективно и прозрачно за обществото да се опре-
делят потребностите за развитие на въоръженията 
и техниката и чрез която те да се управляват така, 
че предвидените ограничени ресурси да се израз-
ходват икономично и ефективно. За изграждане на 
модерна и боеспособна армия, в съвременните ус-

ловия се използва планиране на отбраната, базира-
но на способности, което осигурява изграждане, раз-
витие, поддръжка и използване на необходимите 
отбранителни способности. Неговото реализиране 
се извършва в единна система за управление разви-
тието на въоръжените сили (СУРВС). Такава СУРВС е 
приета с ПМС № 301/10.11.2004 год. и тази система 
включва: подсистема за необходимите оперативни 
способности (НОС); интегрирана подсистема за упра-
вление на ресурсите за отбрана (ИСУРО); подсистема 
по отбранителна аквизиция (ОА). Преди още да бъде 
въведена СУРВС функционира подсистемата ИСУРО, 
а в последствие и подсистемата за отбранителна ак-
визиция. Последна започва да функционира подсис-
темата за необходими отбранителни способности. С 
ПМС 135/12.05.2011 год. е отменено ПМС № 301, а 
заедно с него и въведената СУРВС. Така на практи-
ка към настоящия момент има функциониращи три 
подсистеми със съответните съвети – отбранителни 
способности, въоръжения, програмен, но няма до-
кумент, с който да се регламентира въвеждането и 
функционирането на СУРВС. Процеса на функциони-
ране на подсистемите е взаимосвързан567 и съвмест-
ната им дейност е гарант за ефективно управление 
на развитието на ВС.

През настоящата година в Министерство на от-
браната за деветнадесети път (от 1999 г.) чрез ИСУРО 
се реализира процесът на планиране, програмиране, 
бюджетиране и финансово осигуряване (ППБ и ФО), 
обхващащ шестгодишен времеви период, първата 
година от който е с детайлно планиране, а останали-
те пет прогнозно в рамките на предвидената макро-
рамка. Характерно за процеса на планиране е, че за 
първите три години се осъществява планиране на 
отбраната, на основание решения на Министерския 
съвет за разработване на средносрочна бюджетна 
тригодишна прогноза за следващите три години. 
Използването на тази система дава възможност за 
постигане на оптимално обвързване на мисията, це-
лите и задачите с необходимите ресурси за тяхното 
изпълнение в краткосрочен и средносрочен време-
ви период. Дейността е свързана с ангажиране на 
голям брой специалисти, които участват в определя-
нето на приоритетите и възможностите за ресурсно 
осигуряване при тяхното изпълнение. За съжаление 
през годините след разработване на тригодишната 
бюджетна прогноза от министерство на финансите и 
определяне на финансовите средства за следващите 
две години, същите са били многократно коригира-
ни през годините и корекциите са се заключавали в 
редуциране на прогнозната макрорамка. Това е един 
много съществен проблем при функциониране на 
една съвременна система за финансов мениджмънт 
в сложна организация като въоръжените сили. В ре-
зултат на редуциране на макрорамката за годината, 
която е била първата прогнозна в тригодишната бю-
джетна прогноза вече се явява текуща и се налага 
извършване на ново планиране и преработване на 
разработените вече документи. При създадената си-
туация след 2009 г. се осигуряват с приоритет т.н. по-
стоянни разходи и извършване препланиране на ре-
сурсното осигуряване, което е за сметка на компро-
миси с поддържането на изградени способности или 
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намаляване на планираните разходи за реализиране 
на бойна подготовка. Това е един изключително не-
благоприятен процес за мащабността на задачите и 
проектите, които се изпълняват от Министерство на 
отбраната, като се търси оптимален баланс между 
числеността на трансформиращите се ВС и тяхната 
модернизация.

Р. България все още остава далеч от изпълне-
нието на поетия на срещата на върха на НАТО в Уелс 
ангажимент да отделя 2% от БВП за отбрана – фиг. 1.  
Анализът през последните години показва, че раз-
ходите за отбрана от 1 229 895 хил. лв. за 2010 г. 
(1.72% от БВП) намаляват до 1 185 761 хил. лв. за 
2016 г.(1.26% от БВП)8. За периода от 2014 г. до 2016 
г., като абсолютна стойност, разходите на МО беле-
жат тенденция на увеличение (84 208 хил. лв.), но 
спрямо отчитания БВП относителния дял расте едва 
с 0.06% при ръст на БВП ежегодно за периода е око-
ло 4 000 000 хил. лв. – 6 000 000 хил. лв.

От гледна точка на структурата на разходите 
по бюджета се отчита следното:

l разходите за персонал като относителен 
дял спрямо общия размер на бюджета бележат тен-
денция на увеличение, като от 58.92 % за 2010 г. (724 
592.1 хил. лв.) достигат 64.88% (769 270 хил. лв.) за 
2016 г. , а само за 2014 г. достигат 72.91%. Същевре-
менно осигурителните плащания върху заплатите 
на личния състав, които са част от същите разходи 
се увеличат драстично от 141 796.2 хил. лв. за 2010 г.  
на 205 771.5 хил. лв. за 2016 г. Изводите, които мо-
жем да направим са, че при ежегодно намалява-
не на фактическия личен състав има минимално 
нарастване на разходите за заплати при сериозно 
увеличаване на осигурителната тежест върху запла-
тите (за военнослужещите тя е 74%);

l средствата, свързани с непосредствена-
та издръжка на формированията и структурите от 
Министерството на отбраната и Българската армия 

поддържат почти непроменена позиция като от 
22.13% за 2010 г. (272 153.1 хил. лв.) достигат 23.36% 
за 2016 г. (277 153.1 хил. лв.);

l капиталовите разходи бележат тенденция 
на сериозно отстъпление като от 233 148.3 хил. лв. 
за 2010 г. (18.96%) намаляват до 139 446.5 хил. лв. 
(11.76%) за 2016 г.

Анализът показва, че разходите за отбрана за 
2016 г., спрямо 2015 г. намаляват като процентно съот-
ношение от 1,30% на 1,26% от БВП – фиг. 1. Като реален 
паричен обем обаче, извършените разходи през 2016 
г. са с 69 387 662 лв. повече от предходната година. 
Националният статистически институт отчете ръст в 
БВП на страната от 3,4%, което обяснява намаленото 
съотношение на разходите за отбрана като процент 
от БВП, независимо от тяхното реално нарастване в 
абсолютна стойност. Това нарастване обаче е незна-
чително и не води до качествено подобрение на де-
фицита от необходими отбранителни способности 
в условията на променената стратегическа среда. 
Средствата, свързани с непосредствената издръжка 
на Министерството на отбраната и Българската армия 
(без висшите военни училища), разпределени в рам-
ките на основните направления за разходи през 2016 
г. са за: персонал 64,6% от общите разходи; текуща из-
дръжка 23,4% от общите разходи; и капиталови раз-
ходи 12% от общите разходи9. Запазва се дисбалансът 
в направленията на разходите спрямо целевите нива, 
посочени в Програма 2020, което се отразява нега-
тивно на изграждането, поддържането и развитието 
на отбранителните способности на българските въ-
оръжени сили. Тенденцията за намаляване на раз-
ходите като процент от БВП се запазва и през 2017 г.  
(1.28%), като извършените по-големи разходи се дъл-
жат на предоставяните допълнителни средства от 
централния бюджет за изпълнение на инвестиционни 
проекти и постъпленията от НЗОК в бюджета на ВМА.

Ограниченията във финансовите квоти на ви-

9 
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довете Въоръжени сили не позволяват достигане 
на стандартите на НАТО за подготовка. Очертава се 
като тенденция невъзможността да бъдат изцяло 
осигурени необходимите финансови средства за 
горива, да се разчита на икономии в бюджета през 
годината, като същите да бъдат закупувани от нере-
ализирани разходи в края на годината. Средствата 
за издръжка не са достатъчни и не дават възмож-
ност за осигуряване в пълен обем на поддръжка-
та и ремонта на инфраструктурата, въоръжението, 
автомобилната и специална техника, оборудването, 
машините и съоръженията. 

Приетият Национален план за повишаване на 
разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен про-
дукт на Р. България до 2024 г. има за цел да консоли-
дира усилията на Р. България за развитие на модерни 
отбранителни способности в отговор на нарасналите 
предизвикателства пред сигурността и за увеличава-
не на възможностите за обединяване на подходите 
при изграждането на способности със съюзниците в 
НАТО и партньорите в ЕС. Той посочва способите за 
реализиране на нарастването на разходите за отбра-
на на 2% от БВП до 2024 г. и дава основните направ-
ления за инвестиране на увеличените средства. За 
преодоляване на ниските нива на окомплектованост 
на структурите с личен състав, Планът предвижда 
увеличение на бюджета за отбрана в размер на 97 
676 хил. лв. за 2019 г. Ежегодно до 2024 г. включител-
но ще се осигуряват допълнителни средства за пер-
сонал. Това цели повишаване на социалния статут на 

военнослужещите, мотивацията на личния състав 
и привлекателността на военната професия. Увели-
чението на средствата за текуща издръжка има за 
цел да осигури подготовката на въоръжените сили 
съгласно стандартите на НАТО, както и участието на 
формирования от въоръжените сили в операции и 
мисии на НАТО и ЕС зад граница. Независимо от из-
вършените реформи и освобождаване на гарнизони 
и излишно имущество, текущите разходи не могат да 
бъдат намалявани поради специфичния характер на 
военните разходи и постоянното нарастване на це-
ните на стоките и услугите. Освен това участието на 
контингенти от БА в международни мисии и опера-
ции изискват допълнителен ресурс, който след 2009 
г. се извършва без да се осигуряват целеви средства. 
Според проекта на средносрочната бюджетна про-
гноза за периода 2019-2021 г. на финансовото минис-
терство през следващата година разходите за МО ще 
се увеличат само с 11 млн. лв. Осигурени са средства 
за придобиване на авиационна техника и на много-
функционални модулни патрулни кораби за ВМС.

В заключение искам да отбележа, че за под-
държане на изградените и развитие на нови способ-
ности на ВС на страната е необходимо адекватно 
ресурсно осигуряване10 и поемане на ангажимент 
от страна на Правителствата и Народното събрание 
за поддържане на оптимални по размер разходи за 
отбрана, съответстващи на поетите задължения на 
страната в сферата на отбраната и сигурността, в 
рамките на НАТО и Европейския съюз.

1 Расмусен А. Сигурността и ефектът от бюджетните ограничения.
2 Димов П. Войната вечната болест на обществото. Еволюция на концепциите за водене на война. Спи-

сание „Българска наука“ бр. 90/2016 г.
3 План за развитие на въоръжените сили на Р. България до 2020 г.
4 Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от брутния вътрешен продукт на Ре-

публика България до 2024 г.
5 Ръководство за планиране, програмиране, бюджетиране, изпълнение и отчет в отбранителните про-

грами на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Бъл-
гарската армия, МЗ ОХ-552/13.08.2015 г.

6 Стратегия за управление на риска в отбранителните програми на Министерство на отбраната, струк-
турите на пряко подчинение на Министъра на отбраната и Българската армия, ОХ-554/13.08.2015 г.

7 Ръководство за проектно управление в на Министерство на отбраната, структурите на пряко подчи-
нение на Министъра на отбраната и Българската армия, МЗ ОХ-947/09.12.2016 г.

8 Резюме на Отчет за степента на изпълнение на политиките и отбранителните програми на Минис-
терството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия 
през 2017 г.

9 Доклад за състоянието на отбраната и ВС на Р. България през 2016 г. приет с решение на Народното 
събрание от 27.09.2017 г.

10 Карев, М. Анализ на организационните ресурси чрез модела VRIO (Value, Rarity, Imitability, Organization). 
Доклад – Международна научна конференция на Военна академия „Г. С. Раковски“, 11-12 април 2018 г.
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Прегледът на отбраната и въоръжените 
сили. Необходимост за бъдещото им 

развитие
доктор Ганчо Душков

Резюме: Направен е анализ на средата на сигурност, като определяща в процеса на изграждане и раз-
витие на въоръжените сили. Дефинирана е отбраната на страната, като сложна и комплексна дейност и са 
определени предпоставките за провеждане на: стратегически преглед; преглед на отбраната; преглед на въ-
оръжените сили и различията между тях. Посочени са основните дейности, които се извършват при провеж-
дане на преглед на въоръжените сили. В съответствие с регламентиращите документи са дадени основните 
насоки и приоритетните области за бъдещо развитие на въоръжените сили.

Ключови думи: институционална координация, национална сигурност, минимални изисквания, пре-
глед на отбраната и въоръжените сили, трансформиране на организационни структури, отбранителна систе-
ма, система за командване и управление.

THE OVERVIEW OF DEFENSE AND ARMED FORCES - 
NECESSITY FOR FUTURE DEVELOPMENT

Gancho Dushkov Ph.D.

Abstract: An analysis of the security environment has been made, defining in the process of building and 
developing the armed forces. It defines the defense of the country, the prerequisites for conducting a strategic review, 
a defense review and an overview of the armed forces and the differences between them. The main activities that 
are performed during the review of the Armed Forces are outlined. In accordance with the regulatory documents, the 
guidelines and priority areas for the future development of the armed forces are set out.

Key words: institutional coordination, national security, minimum requirements, defense and armed forces 
review, transformation of organizational structures, defense system, command and control system.

Живеем в сложна и динамично променяща се 
международна обстановка. През последни-
те две десетилетия светът преживява пери-

од от значителни промени в политическата, соци-
алната, икономическата и екологичната сфера, дъл-
жащи се основно на експоненциално развитие на 
технологиите. Сливането на няколко политически, 
социално-икономически и технологични тенденции 
предефинира глобалния контекст на сигурността, 
което води до усложненост и несигурност, които 
станаха нови нормални предизвикателства1. Про-
менящата се среда на сигурност налага ново степе-
нуване на приоритетите в политиката за сигурност, 
включване на цялостния институционален потен-
циал, прилагане на нови форми на взаимодействие 
между държавата, бизнеса и неправителствения 
сектор, каквото е публично-частното партньорство2. 
Разширяването на социалния обхват на политиката 
за сигурност поставя нови предизвикателства пред 
институционалната координация по вертикала и хо-

ризонтала на йерархичните връзки за управление. 
Необходимо е институциите и техните структурни 
звена да действат като интегрирани компоненти на 
системата за национална сигурност3. През м. ноем-
ври 2015 г. влезе в сила Закон за управление и функ-
циониране на системата за защита на националната 
сигурност. Новата правна рамка постави системата 
за национална сигурност в ясно определена среда 
за работа, отчет и контрол. Определи се ролята на 
Съвета по сигурността към Министерския съвет под 
ръководството на министър-председателя на Репу-
блика България, с ясен механизъм за превенция на 
конфликти и управление на кризи, когато те възник-
нат. Законът регламентира взаимодействието и със 
системите за сигурност на страните от НАТО и ЕС.

Отбраната на Република България е система 
от политически, икономически, военни, социални 
и други дейности за осигуряване на стабилна сре-
да на сигурност и за подготовка и осъществяване 
на въоръжена защита на териториалната цялост и 
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независимостта на държавата. Тя е част от нацио-
налната сигурност, която се определя от национал-
ните интереси и се осъществява и при условията на 
колективната отбрана на съюзниците от Органи-
зацията на Северноатлантическия договор (НАТО), 
както и в рамките на Общата политика за сигурност 
и отбрана4.

Провеждане на преглед на отбраната и въ-
оръжените сили (ВС) се извършва при промяна в 
средата на сигурност, мисиите, целите и задачите 
на ВС. Стратегическият преглед на сигурността и от-
браната е дейност, която се извършва при сериозни 
промени в средата на сигурност, в резултат на което 
е необходима нова стратегия за национална сигур-
ност. Това е процес, който обхваща целия сектор на 
сигурността и в частност отбраната и ВС. През 2003-
2004 г. беше проведен т.н. стратегически преглед, 
който се сведе основно до преглед на структурата 
на ВС. През 2013 г. също имаше индикации за про-
веждане на стратегически преглед на сигурността 
и отбраната, но той беше реализиран през 2014 г. 
отново като преглед на ВС. Двата прегледа по съще-
ство са еднотипни процеси, които са предназначе-
ни да оптимизират структурите на сложните систе-
ми на сигурността в съответствие със съвременни-
те предизвикателства и възможностите за ресурсно 
осигуряване, като прегледа на отбраната е част от 
цялостния процес и се свежда до част от отбрани-
телните способности на сектора за сигурност.

Прегледът на състоянието на отбраната включ-
ва въоръжените сили и невоенни компоненти. Под-
държането на отбранителната способност на стра-
ната е задължение на държавните органи, въоръже-
ните сили, органите на местното самоуправление и 
местната администрация, както на гражданите и на 
юридическите лица, на които това е възложено5.

Минималните изисквания към способностите 
са сили и средства, които гарантират успешното 
изпълнение на задачите по всяка мисия. Те са де-
финирани на базата на десет планиращи сценария, 
илюстриращи възможните ситуации за използване 
на въоръжените сили и на разработените концеп-
ции и профили към планиращите сценарии. Про-
цеса на развитие на ВС е сложен, комплексен и 
непрекъснат, който на базата на необходимите во-
енни способности, дефинирани от изискванията на 
съвременната среда на сигурност, определя вида 
и размера на организационните структури на раз-
личните нива, способни да осигурят предоставя-
нето на тези способности при отчитане на доктри-
налните изисквания6, влиянието на новите техно-
логии, необходимата адекватна подготовка на ка-
дрите и ограничените финансови и материални ре-
сурси. Чрез него се осигурява трансформиране на 
тези организационни структури в добре обучени, 
екипирани и готови за действие ВС. Основен етап 
в процеса на развитие на ВС е определянето на не-
обходимите способности. Анализирайки този етап 
следва да се акцентира върху няколко основни мо-
мента. На първо място, за изпълнение на мисиите 
„Отбрана“ и „Подкрепа на международния мир и 
сигурност” на ВС и постигане нивото на амбиции 
се изискват военни способности, необходими за 

защита на суверенитета и териториалната цялост 
на страната. Защитата се осъществява в условията 
на чл. 5 от Вашингтонския договор и се изпълнява 
съвместно със сили и средства за колективна от-
брана на НАТО (приетия пакет Цели за способности 
2017 г.). Съгласно този пакет, ние сме приели за из-
пълнение до края на 2035 г. нови цели за способ-
ности с повишени изисквания и формирования за 
колективна отбрана7. Целта е да имаме ефектив-
ни и използваеми сили, способни да се справят с 
днешните рискове и заплахи, да сме в състояние 
да посрещаме предизвикателствата там, където 
се появят и във възможно най-ранен етап, като по 
този начин се гарантира националната сигурност. 
На следващо място усилията трябва да са насочени 
към системно изграждане на способности по ми-
сия „Принос към националната сигурност в мирно 
време”. ВС предоставят способности за подпомага-
не действията на другите национални институции 
на основата на наличните модулни формирования, 
съгласно разработените планове.

На базата на формулираните мисии и произ-
тичащите от тях задачи, с цел определяне на не-
обходимите способности на ВС са разработени и 
утвърдени сценарии за планиране. Същите са при-
оритизирани чрез Методика за приоритизиране на 
способности с дефицит. Националните военни спо-
собности са структурирани в „Каталог на способно-
стите за развитие на ВС на Република България“ в 
съответствие с приетите в НАТО основни области, а 
именно: 

l Подготовка (Prepare); 
l Стратегическо развръщане (Project);
l Бойна ефективност (Engage);
l Поддръжка (Sustain);
l Командване, управление и комуникации 

(Consult, Command, Control);
l Защита и мобилност (Protect)
l Информационно осигуряване (Inform).
Съществен момент в процеса на развитие на 

ВС е определяне на необходимите адекватни на 
времето, в което живеем и предизвикателствата 
на средата на сигурност организационни структу-
ри, които са в състояние да предоставят и осигурят 
необходимите военни способности. В тази връзка 
следва да бъде отбелязано, че продължителнос-
тта на един задълбочен преглед, в който участват 
представители от различни структури е процес, 
който практически отнема около една-две години. 
Процесът на прегледа на ВС започва с политически 
указания на министъра на отбраната, определящи 
макрорамката и насоките, в които да се съсредото-
чат усилията. Те са последвани от заповед за сфор-
миране на група за общо ръководство и работни 
групи по области, като цялостното ръководство и 
контрол на прегледа се осъществява от министъра 
на отбраната. Ресурсното осигуряване за цялостни-
ят процес на прегледа се основава на тригодишната 
бюджетна прогноза на Министерство на финансите 
за съответния период от време.

Прегледът на структурата на силите е един от 
основните процеси в стратегическия отбранителен 
мениджмънт. Отбранителната система, включваща 
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в себе си въоръжените сили, е сложен комплекс 
от взаимно зависими елементи и продължителни 
процеси на развитие и използване на нови способ-
ности, включително и освобождаване или снемане 
от въоръжение на съществуващи способности. Това 
налага при управлението на отбранителната систе-
ма (т.е. при формулирането и осъществяването на 
отбранителната политика) да има възможност за 
дефиниране и постигане на дългосрочни цели, в 
съчетание с посрещане на текущите потребности, 
като се отчита и натрупания от практиката опит.

Същевременно отбранителната политика 
се реализира в постоянно изменяща се динамич-
на среда - заплахи и предизвикателства за сигур-
ността, регионална и глобална политическа, фи-
нансово-икономическа и социално-демографска 
динамика, бързо технологично развитие, вариращи 
обществени очаквания и др. В такава динамика от 
особено значение е стратегическият отбранителен 
мениджмънт да поддържа в баланс трите компо-
нента на отбранителна политика - определени-
те цели, съществуващите и бъдещи способности 
и плановете и програмите за тяхното развитие, в 
съответствие с наличните и прогнозни ресурси. С 
оглед поддържането на такъв баланс, стратегиче-
ският отбранителен мениджмънт включва в себе 
си няколко процеса, които в своята съвкупност 
гарантират, че отбранителната система ще бъде 
достатъчно гъвкава и ще реагира адекватно и сво-
евременно на промените в средата на сигурност. В 
тази връзка прегледът на структурата на силите се 
явява инструмент на ръководството на Министер-
ството на отбраната, чрез който се възстановява на-
рушения баланс между отделните компоненти на 
отбранителната политика. Крайна цел на процеса 
на прегледа е в съответствие със средата на сигур-
ност да бъде оптимизирана структурата, в рамките 
на наличните и прогнозни финансови ресурси, като 
се повиши степента на оперативна съвместимост на 
въоръжени сили, способни да допринесат за реали-
зиране на националните интереси на Р. България. 
Тези сили е необходимо да бъдат способни, заед-
но със силите на нашите съюзници, да побеждават 
противника във всеки един потенциален конфликт. 
Едновременно с това, след обстоен анализ, въоръ-
жените сили се освобождават от способности, кои-
то повече няма да бъдат използвани. Процеса на 
деактивиране на остарели и ненужни способности 
се извършва с известен отстъп след придобиване на 
нови способности. Прегледът на ВС на практика до-
вежда до приоритетно изграждане на способности, 
в съответствие с поетите национални ангажименти 
от пакета Цели за способности, които са приети да 
бъдат изпълнявани в мирно време и при управле-
ние на кризи от военен и невоенен характер – т.е. да 
се изграждат сили, способни да участват в съвмест-
ни и експедиционни операции. Същинската цел на 
прегледа е не просто съкращаване на неефективни 
структури, а постигане на реална трансформация 
на способностите, която да ги направи максимално 
използваеми и ефективни. Това естествено следва 
да става за сметка на такива способности, чиято ве-
роятност за активиране е нищожна или приемливо 

малка, като се постигне баланс между бойни под-
разделения и подразделения за бойна поддръжка 
и осигуряване с акцент на необходимите минимал-
ни военни способности, които трябва да притежава 
страната, за да гарантира своята сигурност в дина-
мичната и все по-трудно предсказуема стратегиче-
ска среда.

Работните групи по прегледа започват своя-
та работа, като техните ръководители представят 
пред групата за общо ръководство и министъра на 
отбраната концептуални виждания за развитие на 
съответните способности и компоненти. На базата 
на представените и одобрени доклади, работните 
групи представят проекти на структура на въоръже-
ните сили, като стриктно се спазва регламентирана-
та рамка на финансовите разходи.

Групата за ръководство обобщава резултати-
те от работата на работните групи и на базата на 
утвърдените от министъра на отбраната варианти 
подготвя Доклад за резултатите от прегледа. Той 
включва визия за развитие на въоръжените сили 
през следващите години, както и необходимите 
основни параметри за разработване на Програма 
и План за развитие на въоръжените сили. В тази 
връзка следва да се има предвид, че прегледът е 
продължителен във времето процес и не приключ-
ва с разработването на Доклада за резултатите. До-
кладът за резултатите от проведения преглед пред-
ставлява само обвързващо, цялостно концептуално 
виждане относно бъдещото състояние на система-
та за отбрана. В това си качество, той служи като 
ръководен документ за разработване на План за 
развитие на ВС и последващите дейности до пълно 
реализиране на процеса по практическа реализа-
ция през следващите години. Планът се приема от 
министерския съвет и е един от основните страте-
гически документи за организационно изграждане 
и развитие на ВС8.

Към настоящия момент в процес на изпълне-
ние са „Програма за развитие на отбранителните 
способности на ВС на Р. България 2020“9 и „План за 
развитие на ВС на Р. България до 2020 г.“10, на кои-
то в края на 2017 г. и началото на 2018 г. са напра-
вени прегледи за изпълнение на мероприятията 
през първите две години и са набелязани по-ната-
тъшните дейности за продължаване на тяхното из-
пълнение. Стремежът е през 2024 г. да се постигне 
съотношение 60:20:20 между разходите за личен 
състав, текуща издръжка и капиталовите разходи. 
Поради спешната необходимост от модернизация 
на способностите на българските въоръжени сили, 
фокусът на усилията е насочен към реализация на 
мащабните приоритетни инвестиционни проекти, 
съгласно Програма 2020. За осигуряване на едно-
временното изпълнение на трите приоритетни ин-
вестиционни проекта за модернизация, Министер-
ството на отбраната разработи и предложи за при-
емане от Министерски съвет и Народното събрание 
промяна на финансовите и времеви рамки на про-
ектите за инвестиционни разходи „Придобиване 
на многофункционален модулен патрулен кораб за 
Военноморските сили“ и „Придобиване на нов тип 
боен самолет”, а именно разсрочване на средства-
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та по проекта „Придобиване на нов тип боен само-
лет” за периода до 2024 г. С освободените финансо-
ви ресурси е предложено да стартира проектът за 
модернизация на Сухопътни войски „Придобиване 
и поддръжка на основна бойна техника за изграж-
дане на батальонни бойни групи от състава на ме-
ханизирана бригада”11.

За поддържане на модерни и боеспособни 
въоръжени сили и за реализиране на политиката в 
сферата на отбраната и сигурността в съответствие 
с процеса на отбранително планиране на НАТО и с 
процеса на развитие на отбранителни способности 
в ЕС ще се поддържа и развива ефективно и ефи-
касно планиране на отбраната, базирано на спо-

собности, целящо изграждане, развитие, поддръж-
ка и използване на необходимите способности на 
въоръжените сили за изпълнение на задачите по 
отбрана на страната, изпълнение на задълженията 
на Република България в системата за колективна 
сигурност и отбрана, а също така и за принос към 
националната сигурност в мирно време12. В съот-
ветствие с нивото на национална амбиция ще се 
изграждат, развиват и поддържат балансирани 
способности на трите вида въоръжените сили за 
планиране и ефективно провеждане на операции с 
приоритет в областите бойна ефективност, инфор-
мационно осигуряване, командване, управление и 
комуникация.

1 Strategic Foresight Analysis, 2017.
2 Актуализирана стратегия за национална сигурност, 2018.
3 Димов П. Образованието като подсистема на системата за национална сигурност, научна конферен-

ция на ВА „Система за образование и наука в системата за сигурност и отбрана“, 2011 г.
4 Чл. 3 (1) и (2) и чл. 4 (1) и (2) от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. България.
5 Чл. 7 (1) и (2) от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. България.
6 Монов Л., М. Карев Актуални доктринални възгледи за войната, ВИ ООД, С. Военен журнал, 2/2016.
7 Запрянов, А. Встъпително слово на конференция на АFСЕА „Българските задачи и отговорности в ев-

ропейската сигурност и отбрана“, секция „София“, 2017. www.afcea-bg.org.
8 Чл. 22 (1) т. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р. България.
9 Приета с решение на Народното събрание от 25.11.2015 г., ДВ бр.93/01.12.2015 г.
10 Приет с Постановление на Министерския съвет № 382/30.12.2015 г.
11 Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП на Р. България да 2024 г.
12 План за развитие на ВС на Р. България до 2020 г.
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The Influence of Collaborative Algorithms 
on Operating Systems

Assoc. Prof. DSc. Milen Zamfirov Zamfirov

Abstract: Interposable symmetries and forward-error correction have garnered tremendous interest from 
both mathematicians and cyberneticists in the last several years. In fact, few end-users would disagree with the 
visualization of 802.11b [18].

GodGnoscopine, our new framework for heterogeneous algorithms, is the solution to all of these issues. We 
withhold these results due to resource constraints.

Key words: extreme programming, operating systems, collaborative algorithms

The emulation of Internet QoS has refined XML [8], 
and current trends suggest that the evaluation of 
the location-identity split will soon emerge. The 

notion that security experts interact with adaptive 
technology is usually considered intuitive. Continuing 
with this rationale, contrarily, a significant issue in 
machine learning is the exploration of multi-processors. 
On the other hand, congestion control alone cannot 
fulfill the need for vacuum tubes.

1. Introduction

To our knowledge, our work in this position paper 
marks the first algorithm visualized specifically for 
pseudorandom theory [15]. Along these same lines, 
the basic tenet of this solution is the investigation 
of symmetric encryption. We view cryptography as 
following a cycle of four phases: emulation, construction, 
location, and visualization. This combination of 
properties has not yet been harnessed in prior work.

In order to realize this ambition, we use 
pseudorandom methodologies to show that 
writeahead logging can be made atomic, low-energy, 
and cacheable. Nevertheless, this approach is never 
well-received. However, this solution is regularly 
considered unproven. In addition, this is a direct result 
of the refinement of the transistor. Thusly, we see no 
reason not to use the understanding of reinforcement 
learning to improve the visualization of RPCs.

We question the need for cacheable communication. 
Similarly, existing lossless and metamorphic heuristics 
use the lookaside buffer to learn the evaluation of 
lambda calculus. GodGnoscopine synthesizes Lamport 
clocks. Continuing with this rationale, we view theory as 
following a cycle of four phases: observation, evaluation, 
observation, and prevention. To put this in perspective, 
consider the fact that seminal biologists continuously 
use architecture to fulfill this purpose. While similar 
applications emulate interrupts, we achieve this intent 
without analyzing homogeneous methodologies.

The rest of this paper is organized as follows. 
We motivate the need for Smalltalk [5, 26, 5, 24, 9]. 
Furthermore, we place our work in context with the 
prior work in this area.

Next, to accomplish this ambition, we introduce an 
analysis of model checking (GodGnoscopine), which we 
use to show that context-free grammar and hierarchical 
databases are always incompat ible. Furthermore, we 
disprove the improvement of Internet QoS. Finally, we 
conclude.

2. Related Work

Although we are the first to construct extensible 
epistemologies in this light, much prior work has 
been devoted to the construction of erasure coding 
[23]. Along these same lines, the original approach to 
this quandary by Li et al. [10] was bad; unfortunately, 
such a hypothesis did not completely achieve this 
intent. Further, Dana S. Scott et al. developed a similar 
heuristic, contrarily we showed that our application runs 
in (n) time [24]. Without using signed epistemologies, it 
is hard to imagine that IPv7 and replication are never 
incompatible. All of these solutions conflict with our 
assumption that the evaluation of von Neumann 
machines and IPv4 are key.

The concept of atomic information has been 
evaluated before in the literature [12]. The choice 
of context-free grammar in [15] differs from ours 
in that we measure only theoretical information in 
GodGnoscopine. The original solution to this question 
by Donald Knuth was considered unproven; on the 
other hand, this discussion did not completely solve this 
obstacle [6].

Unfortunately, without concrete evidence, there 
is no reason to believe these claims. These methods 
typically require that the acclaimed modular algorithm 
for the study of agents byWu et al. [6] is NP-complete, 
and we proved in our research that this, indeed, is the 
case.
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A major source of our inspiration is early work by 
Leslie Lamport et al. [14] on model checking [2, 1, 3, 4, 2]. 
A comprehensive survey [27] is available in this space. 
A recent unpublished undergraduate dissertation 
presented a similar idea for perfect symmetries. The 
only other noteworthy work in this area suffers from 
unfair assumptions about cache coherence. We had 
our approach in mind before Raman et al. published 
the recent famous work on the synthesis of forward-
error correction [13]. Q. Kobayashi et al. motivated 
several amphibious approaches [1],and reported that 
they have limited lack of influence on 802.11 mesh 
networks. As a result, despite substantial work in this 
area, our approach is perhaps the framework of choice 
among endusers [20]. Clearly, comparisons to this work 
are unfair.

3. Design

Our system does not require such a typical 
provision to run correctly, but it doesn’t hurt. Continuing 
with this rationale, GodGnoscopine does not require 
such an appropriate observation to run correctly, but it 
doesn’t hurt. Despite the fact that statisticians usually 
assume the exact opposite, our system depends on 
this property for correct behavior. Despite the results 
by Thomas and Sun, we can demonstrate that XML and 
link-level acknowledgements can connect to answer 
this challenge. This may or may not actually hold in 
reality. We assume that compact methodologies can 
visualize Byzantine fault tolerance without needing 
to emulate fiber-optic cables. The question is, will 
GodGnoscopine satisfy all of these assumptions? Yes, 
but with low probability.

Our algorithm relies on the unproven model 

outlined in the recent little-known work by J.M. Nehru 
in the field of complexity theory. This seems to hold 
in most cases. We performed a 6-minute-long trace 
demonstrating that our design is solidly grounded in 
reality. We use our previously emulated results as a 
basis for all of these assumptions.

4. Implementation

Our implementation of our heuristic is eventdriven, 
atomic, and permutable. Since our heuristic is Turing 
complete, designing the hacked operating system was 
relatively straight-forward. Similarly, GodGnoscopine is 
composed of a virtual machine monitor, a homegrown 
database, and a centralized logging facility. The client-
side library and the server daemon must run in the 
same JVM.
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Our implementation of our heuristic is eventdriven, atomic, and permutable. Since 

our heuristic is Turing complete, designing the hacked operating system was 

relatively straight-forward. Similarly, GodGnoscopine is composed of a virtual 

machine monitor, a homegrown database, and a centralized logging facility. The

client-side library and the server daemon must run in the same JVM.

Figure 2: The mean seek time of our system, compared with the other methods.
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We now discuss our evaluation. Our overall evaluation seeks to prove three 

hypotheses: (1) that average sampling rate stayed constant across successive 

generations of UNIVACs; (2) that DHTs have actually shown muted instruction rate 

over time; and finally (3) that the IBM PC Junior of yesteryear actually exhibits 

better median throughput than today’s hardware. Our logic follows a new model: 

performance might cause us to lose sleep only as long as simplicity takes a back seat 

5. Results

We now discuss our evaluation. Our overall 
evaluation seeks to prove three hypotheses: (1) that 
average sampling rate stayed constant across successive 
generations of UNIVACs; (2) that DHTs have actually 
shown muted instruction rate over time; and finally (3) 
that the IBM PC Junior of yesteryear actually exhibits 
better median throughput than today’s hardware. Our 
logic follows a new model: performance might cause 
us to lose sleep only as long as simplicity takes a back 
seat to security. The reason for this is that studies have 
shown that hit ratio is roughly 57% higher than we 
might expect [22]. 

An astute reader would now infer that for obvious 
reasons, we have intentionally neglected to synthesize 
clock speed. Our evaluation strives to make these 
points clear.

5.1 Hardware and Software 
Configuration

We modified our standard hardware as follows: 
we ran a simulation on our Planetlab overlay network 
to measure the randomly collaborative nature of lazily 
omniscient communication.

Figure 2. The mean seek time of our system, compared 
with the other methods.
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For starters, we tripled the median signal-to-noise 
ratio of our probabilistic cluster. Second, we removed 
7MB/s of Ethernet access from Intel’s network [25]. 
We added more tape drive space to our network. This 
configuration step was time-consuming but worth it in 
the end.

GodGnoscopine does not run on a commodity 
operating system but instead requires a lazily patched 
version of NetBSD Version 7.4, Service Pack 1. all 
software was hand assembled using AT&T System V’s 
compiler built on A. 

Gupta’s toolkit for extremely emulating random 
I/O automata [28]. All software was compiled using 
AT&T System V’s compiler with the help of I. Harris’s 
libraries for provably simulating Scheme. Further, we 
added support for our algorithm as a kernel module. 
We made all of our software is available under a write-
only license.

5.2 Experiments and Results

Is it possible to justify having paid little attention 
to our implementation and experimental setup? It is.

We ran four novel experiments: (1) we deployed 02 
LISP machines across the Internet network, and tested 
our 8 bit architectures accordingly; (2) we measured 

RAM space as a function of ROM speed on an Atari 
2600; (3) we ran active networks on 28 nodes spread 
throughout the 1000-node network, and compared 
them against neural networks running locally; and (4) 
we measured database and RAID array throughput 
on our desktop machines. All of these experiments 
completed without the black smoke that results from 
hardware failure or access-link congestion [17].

Now for the climactic analysis of experiments (1) 
and (3) enumerated above. These power observations 
contrast to those seen in earlier work [7], such as Hector 
Garcia-Molina’s seminal treatise on Web services and 
observed 10th-percentile block size. Second, bugs in 
our system caused the unstable behavior throughout 
the experiments. Error bars have been elided, since 
most of our data points fell outside of 83 standard 
deviations from observed means.
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We have seen one type of behavior in Figures 4 and 4; our other experiments (shown 

in Figure 2) paint a different picture. The many discontinuities in the graphs point to 

muted 10th-percentile popularity of evolutionary programming introduced with our 

hardware upgrades [11]. Second, we scarcely anticipated how precise our results

We have seen one type of behavior in Figures 
4 and 4; our other experiments (shown in Figure 2) 
paint a different picture. The many discontinuities in 
the graphs point to muted 10th-percentile popularity 
of evolutionary programming introduced with 
our hardware upgrades [11]. Second, we scarcely 
anticipated how precise our results were in this phase 
of the performance analysis. Continuing with this 
rationale, bugs in our system caused the unstable 
behavior throughout the experiments.

Lastly, we discuss the second half of our 
experiments. Note that link-level acknowledgements 
have more jagged 10th-percentile through put curves 
than do autogenerated vacuum tubes. These interrupt 
rate observations contrast to those seen in earlier 
work [19], such as I. Daubechies’s seminal treatise on 
semaphores and observed median interrupt rate. The 
curve in Figure 5 should look familiar; it is better known 
as F*(n) = log log(nlog log log log n+log log log nn).

6. Conclusion

We proved in this position paper that spreadsheets 
can be made empathic, peer-to-peer, and scalable, and 
GodGnoscopine is no exception to that rule. Similarly, 
our method has set a precedent for mobile archetypes, 
and we expect that security experts will evaluate 
GodGnoscopine for years to come [21, 16]. We validated 

Figure 5. The median seek time of our framework,  
as a function of block size.



220

not only that the partition table and the Ethernet are 
regularly incompatible, but that the same is true for 
local-area networks. Such a claim at first glance seems 
perverse but largely conflicts with the need to provide 
access points to futurists.

Next, we validated that even though IPv4 and the 

World Wide Web [14] can interact to surmount this 
grand challenge, access points can be made “smart”, 
ambimorphic, and heterogeneous. In the end, we 
presented an analysis of e-commerce (GodGnoscopine), 
verifying that the lookaside buffer and simulated 
annealing are generally incompatible.
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Българският геополитически възел 
в контекста на евро-атлантическите 

политики за сигурност
Веселина Стойчева

Резюме: През последните няколко години сме свидетели на повишена конфликтност в съседните ре-
гиони на Европейския съюз. Кризата в Украйна и последвалата анексия на Крим, както и поредицата от близ-
коизточни конфликти в контекста на „Арабската пролет“, експонираха дълго прикривани имперски и нацио-
налистически проекти, насочени към ревизиране на досегашното световно статукво. С нова сила се проявиха 
и световните заплахи на 21 век в лицето на глобалния джихад и поредното „преселение на народите“ под 
формата на масови вълни от незаконни имигранти, търсещи убежище и препитание в Европа. Всички тези 
тенденции поставят по нов начин въпроса за ролята на България като уникална по своето разположение, бло-
кова принадлежност и исторически опит държава.

Ключови думи: геополитика, Европейски съюз, Политика на съседство, Нова Студена война, „Арабска 
пролет”, двуполюсен/многополюсен модел на сигурността, български „пивот”.

Abstract: Over the last few years, we have witnessed increased conflict in neighboring regions of the European 
Union. The crisis in Ukraine and the subsequent annexation of the Crimea, as well as the series of Middle East conflicts 
in the context of the Arab Spring, exposed long-concealed imperial and nationalist projects aimed at revising the 
world status quo. The global threats of the 21st century in the face of global jihad and another “migration of the 
peoples” in the form of mass waves of illegal immigrants seeking asylum and livelihood in Europe have also emerged. 
All these tendencies raise in a new way the question of the role of Bulgaria as unique in its location, blockage and 
historically experienced state.

Key words: geopolitics, European Union, Neighborhood Policy, New Cold War, Arab Spring, bipolar / multipolar 
model of security, Bulgarian “pivots”.

След разпадането на Варшавския договор, 
както и на самия Съветски съюз, бе преодо-
ляно разделението на континента между два 

враждуващи лагера. С разрушаването на Берлин-
ската стена изчезна и Желязната завеса, която 
задушаваше развитието на бившите европейски 
комунистически държави. Същевременно възник-
налият вакуум в сферата на сигурността на бивши-
те социалистически държави след излизането им 
от съветския блок бе преодолян чрез процесите 
на сътрудничество и интеграция в рамките на раз-
ширяващите се на Изток основни западни структу-
ри – НАТО и Европейския съюз. Това бе процес с 
историческо значение, който промени живота на 
милиони хора и създаде предпоставки за ускорен 
догонващ преход на бившите социалистически 
държави към демокрация и пазарна икономика. 
В цивилизационно и геополитическо отношение 
Източна Европа се трансформира в Централна Ев-
ропа, а източните граници на бившите съветски 
сателити се превърнаха в граница между Европа/
Запада и Евразия.

Предизвикателствата  
пред посткомунистическия модел  

на европейската сигурност

Както предприсъединителните реформи, така 
и самото членство, трансформираха бившите вра-
гове на Запада в съюзници и партньори в рамките 
на една разширяваща се „нормативна общност“, 
генерираща и гарантираща мир и стабилност меж-
ду собствените си членове и по отношение на съ-
седните страни и региони. През 90-те години дори 
Русия престана да бъде възприемана на Запад като 
основна заплаха, а от своя страна руските елити за-
почнаха да се надяват, че бившата империя е на път 
да се трансформира в европейска демокрация.1

Описвайки този процес, изследователят 
Юджин Рюмер от „Карнеги ендаумент“ припомня, 
че трите книги, които тогава са се ползвали с особе-
на популярност в Русия, са били „Краят на история-
та и последният човек“ на Франсис Фукуяма, „Сблъ-
съкът на цивилизациите“ на Самюъл Хънтингтън и 
„Голямата шахматна дъска“ на Збигнев Бжежински. 
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Докато първата съдържа веруюто на либералната 
демокрация, втората предупреждава за предсто-
ящото засилване на конфронтацията между циви-
лизациите и преди всичко между християнската 
цивилизация на Запада и мюсюлманската на араб-
ско-ислямския свят, а третата формулира основните 
геополитически тези в новите условия, сред които е 
и необходимостта от осуетяване на руска домина-
ция в евразийския регион.2

Що се отнася до учените и политиците на За-
пада/Европейския съюз подобни колебания не съ-
ществуваха. Успешната интеграция на Източна Ев-
ропа в двата основни западни клуба потвърдиха те-
зата, че либералната демокрация е удържала окон-
чателна и необратима победа в глобален план. Този 
триумфализъм се споделяше и от американския 
истеблишмент по времето на Буш-старши и Клин-
тън, когато все повече се говореше за еднополюсен 
свят и за глобалното налагане на Pax Americana. В 
европейския контекст тази увереност в безалтерна-
тивността на либералната демокрация и в безкон-
фликтния характер на разширяването на Запада на 
изток/югоизток намери израз в поредицата от ини-
циативи от първото десетилетие на новото столе-
тие, насочени към разширяване влиянието на НАТО 
и ЕС в „близката чужбина“ на Русия и дори в Цен-
трална Азия, както и в Средиземноморието.

Към края на този период обаче тази визия пре-
търпя сериозна корекция. Москва все повече за-
почна да възприема разширението на НАТО/ЕС като 
по-нататъшно изтласкване на Русия от нейната сфе-
ра на влияние, последвало разпадането на СССР, 
което на свой ред Путин обяви за геополитическата 
катастрофа на съвременността. Трябва да се отбе-
лежи, че руските възражения срещу този процес 
датираха още от времето на Елцин, но станаха още 
по-категорични през втория мандат на Путин като 
президент. 

Москва реагира особено болезнено на ланси-
раната от ЕС през 2004 г. Европейска политика на 
съседство (по-нататък Политика на съседство), чие-
то източно измерение включи т.нар. „Източно парт-
ньорство“ с Армения, Азербайджан, Беларус, Гру-
зия, Молдова и Украйна.3 Особено притеснителен 
за Москва бе фактът, че Полша бе един от авторите 
на инициативата, както и че особено активна роля 
в нейното осъществяване играят източноевропей-
ските държави, включително и трите бивши съвет-
ски републики от Прибалтика. Мимоходом трябва 
да отбележим, че нагнетяването на напрежението в 
триъгълника ЕС-Русия-страните от Източното парт-
ньорство не можеше да не се отрази и на стабил-
ността на черноморския регион, което пряко касае 
и българската сигурност.

Скоро предупрежденията на Русия срещу раз-
ширяването на изток се материализираха в ответни 
действия. През 2008 г. избухна грузинско-руския въ-
оръжен конфликт, при който Москва използва во-
енната кампания на президента Саакишвили срещу 
отцепническата Южна Осетия, за да въведе свой 
армейски контингент на грузинска територия. Во-
енната окупация бе последвана от признаване не-
зависимостта на Южна Осетия и Абхазия от страна 

на Русия. Този конфликт предшестваше украинска-
та криза от 2014 г. с последвалото присъединяване 
на Крим към Русия и фактическото отцепване на 
югоизточните региони с преобладаващо руско на-
селение. По мнението на редица експерти, с тези 
контрадействия от страна на Путин периодът, нари-
чан с непреводимия термин „post-Cold War order“, 
приключи с катастрофа и Студената война отново 
„влезе в правата си“, наред с традиционната геопо-
литика в по-широкия формат на международните 
отношения.

Неблагоприятно се развиваха и започналите 
през 2005 г. преговори за членство в ЕС на Турция4, 
което се дължеше на множество разнородни фак-
тори. Не на последно място сред тях бе подценя-
ването от страна на Брюксел на националната спе-
цифика на тази регионална сила, принадлежаща 
едновременно към балканския и близкоизточния 
културно-цивилизационен контекст. Ако се върнем 
към аналогията с трите фундаментални труда на 
Фукуяма, Хънтингтън и Бжежински, може да кажем 
че в турския казус Европейският съюз изцяло при-
лагаше антиисторическия подход на първия автор, 
което улесни лидера на управляващата Партия на 
справедливостта и развитието да реализира ам-
бициите си за демонтиране на светската държава, 
завещана от Ататюрк. Под претекст, че трябва да 
бъде засилен гражданския контрол над армията, 
ЕС наложи на Турция премахване законодателно 
закрепения монопол на Генералния щаб върху ръ-
ководството на Съвета за национална сигурност на 
тази страна. Чрез въвеждането на „седмия пакет 
от реформи“, препоръчани от Брюксел, през август 
2003 г. Ердоган за пръв път получи възможността да 
установи надмощие над висшия генералитет, което 
впоследствие доведе до пълното му подчиняване 
на изпълнителната власт.5 Така, може би без да по-
дозира за това, Европа допринесе за нанасяне на 
тежък удар по светската държава, чийто гарант бе 
армията, докато политическият ислям се възползва 
от преговорния процес, който трябваше да дове-
де до европейско членство една все по-отдалеча-
ваща се в цивилизационно отношение от Европа 
държава. Метафорично може да се каже, че докато 
Европейският съюз и западните столици се ръково-
деха от сценария на Фукуяма, Ердоган и неговите 
ислямистки съпартийци следваха своя прочит на 
Хънтингтън.

Подобно късогледство елитите и бюрокрацията 
на ЕС проявиха и по отношение на другите страни от 
Южното Средиземноморие. Прилагайки европейски 
критерии, Брюксел и водещи западни държави, сред 
които главна роля играеше Франция, омаловажиха 
както геополитическите реалии, така и цивилиза-
ционните различия с арабско-ислямския ареал. По-
литиката на съседство напълно илюзорно се опита 
да снеме основното противоречие между национа-
листическите арабски режими и Израел, сключвайки 
Споразумение за асоцииране както с първите, така 
и с Тел Авив, респективно присъединявайки ги към 
формата „Съюз за Средиземноморието“. 

Ако обобщим, Политиката на съседство има-
ше, наред с добрите намерения и позитивния ефект 
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от засилването на проевропейски нагласи сред част 
от елитите на съседните страни, редица непред-
видени негативни последствия за европейската 
сигурност. В източно направление ЕС наследи от 
„ерата Барозо“ разпаднала се Украйна, нерешеност 
на проблемите с руските и проруски територии на 
Грузия и Молдова, както и високи нива на конфрон-
тационни нагласи и риторика между страни-членки 
на ЕС и Русия. Катастрофални, включително и за ев-
ропейската сигурност, бяха последиците от подце-
няването на регионалната и националната специ-
фика на обществата от Южното Средиземноморие 
и по-специално игнорирането на основното проти-
воречие в техните политически системи – това меж-
ду светските националистически партии и лидери, 
от една страна, и ретроградно-ислямистките струк-
тури и подкрепящите ги улеми, от друга. Въпреки 
първоначалните надежди на либерална Европа, че 
народните бунтове срещу авторитарните режими 
в арабския свят от началото на 2011 г. (които аме-
рикански политолози нарекоха със звучното име 
„Арабска пролет“) ще доведат до демократична 
трансформация и ускоряване на интеграционните 
процеси между двата бряга на Средиземномори-
ето, свидетели сме на обратни тенденции – демо-
кратичен регрес, провалени държави и директни 
атаки срещу европейските общества и институции 
от страна на ислямистки терористи.6 

Задълбочиха се и проблемите в отношенията 
ЕС-Турция. Надценяването на „турската демокра-
ция“ игнорира тенденцията към авторитарност, 
подплътена с ускорена ислямизация на политиче-
ския и социален живот в тази страна при управле-
нието на Ердоган. Дълбочината на пропастта, от-
деляща ердоганова Турция от Европейския съюз, 
бе демонстрирана чрез въвеждането на продъл-
жаващото и понастоящем извънредно положение, 
съпроводено с ограничаване на свободите и репре-
сии срещу широк кръг дейци след неуспешния во-
енен преврат от юли 2016 г. Същевременно неоос-
манските идеи на Ердоган за ревизия на Лозанския 
договор, както и откровено носталгичните му изказ-
вания, подхранват опасенията на европейските съ-
седи на Турция от надигащ се турски реваншизъм. 
За това допринася и нерешеността на кипърския 
въпрос, както и претенциите на Анкара за зачита-
не интересите на Северен Кипър след откриването 
на големи газови находища в прилежащия шелф. 
С други думи, възраждането на турския ислямски 
национализъм през последните години отново до-
веде до изостряне на напрежението в Източното 
Средиземноморие, което неминуемо рефлектира 
върху НАТО и отношенията ЕС-Турция. Вместо изно-
сител на сигурност, Европа/Европейският съюз се 
превърна във вносител на несигурност чрез въвле-
чеността си в нереалистични стратегии по отноше-
ние на съседните региони.

Не на последно място, приоритетите на разши-
ряването, свързани с прекомерните надежди за ус-
корена трансформация в либерално демократична 
посока на бившите съветски републики, както и на 
Турция и арабските държави от Южното Средизем-
номорие, се съчетаваха с понижаване активността 

на Брюксел и западните столици за по-нататъшно-
то интегриране на Западните Балкани в ЕС. С други 
думи, външната екстензивност на Евросъюза доня-
къде бе за сметка на занемаряването на „задния 
двор“ на ЕС. На свой ред възникналият вакуум в този 
важен европейски субрегион започна да се запълва 
от неевропейски сили, което допълнително услож-
ни и разми европейската му перспектива. Всичко 
това засилва рисковете от нови конфронтации и 
конфликти на Западните Балкани, превръщайки ги 
в своеобразен вътрешен полюс на дестабилизация 
в рамките на разширяващия се Европейски съюз.

Връщането към традиционната дипломация 
бе наложено от извънредните обстоятелства, поро-
дени от горепосочените конфликтни процеси. В каз-
уса с украинската криза Европа в лицето на Франция 
и Германия пое инициативата за т.нар.Мински спо-
разумения с Русия и Украйна. Тяхната цел е дееска-
лация и уреждане на конфликта между Киев и „от-
цепническите републики“ в Донецк и Логанск. В из-
вестен смисъл е показателен фактът, че не Брюксел, 
а двете основни западни сили Франция и Германия 
поеха това взривоопазно досие. Що се отнася до 
сирийската криза и имплозията на редица държави 
в Големия Близък изток, ЕС и водещите европейски 
сили инкасираха категорична загуба на влияние за 
сметка на регионални сили и Русия.7 Нещо повече –  
масовата нелегална имиграция в резултат на кон-
фликтите в този съседен регион имаше бумерангов 
ефект върху европейската сигурност, което наложи 
и преразглеждане на либералния подход по въпро-
сите на миграцията. В този смисъл, Споразумение-
то за бежанците между ЕС и Турция от март 2016 г.8 
бе принудена мярка за пресичане на нелегалната 
имиграция в Европа, която беляза завръщането на 
реализма във външните политики спрямо Турция и 
Близкия изток.

Като цяло бе наложително ревизирането на 
дотогавашния модел на многостранни и двустранни 
отношения с прилежащите към ЕС региони. Завръ-
щането на геополитиката в рамките на ЕС9 беляза 
усилията по предефиниране приоритетите, ограни-
ченията и перспективите пред външната политика и 
политиката за сигурност на Обединена Европа. През 
юни 2016 г. бе публикувана „Глобалната стратегия за 
сигурност на Европейския съюз“10, която трябваше 
да замени остарялата Стратегия за сигурност на ЕС 
от 2003 г. Според документа, водещ принцип на ев-
ропейските политики става „принципният прагмати-
зъм“, а понятието „интереси“ е поставено на първо 
място преди „ценности“. Естествено, прави се уточ-
нението, че между двете категории няма противо-
речие. На практика документът игнорира „Полити-
ката на съседство“, доказала своята неефективност 
както в източна, така и в южна, средиземноморска 
посока. Новият водещ принцип на отношенията на 
ЕС с непосредствените съседи е „устойчивостта“/
resilience, който препраща към способността на 
държавите и техните общества да се реформират. 
Друг принцип е специфичният подход към отделни-
те държави. Изоставена е идеята за някакво кохе-
рентно пространство около Европа. За това говори и 
следният цитат от Стратегията: „Ние няма да се стре-
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мим да изнасяме нашия модел, а по-скоро ще тър-
сим взаимно вдъхновяване от различни регионални 
опити“11 Както отбелязва Свен Бископ от Кралския 
институт за международните отношения EGMONT, 
„Стратегията е “реалполитика с европейски характе-
ристики“12. Макар че документът до голяма степен 
бе игнориран поради злободневни събития от типа 
на „Брекзит“, той е показателен за изживяването на 
прекомерните надежди, свързани с трансформатив-
ната сила на евроинтеграцията и с превръщането на 
Европа, по думите на един анализатор, в „постмоде-
рен континент“.13 

Опитите за реставрация  
на двуполюсен геополитически модел 

на европейската сигурност

Конфронтацията с Русия, достигнала апогея 
си с украинската криза и анексията на Крим, въз-
раждането на неоосманизма и авторитарната ево-
люция на Турция, както и имплозията на страните 
от „Арабската пролет“, довела до бежански вълни 
и тероризъм, поставиха точка на амбициозния за-
мисъл в първоначалната Политика на съседство 
като инструмент за трансформация и последващо 
членство в ЕС/НАТО на държавите от „Източното 
партньорство“ и Турция, както и за постепенното 
приобщаване към евроатлантическата общност на 
арабските държави от Южното Средиземноморие. 
Новото ръководство на европейските институции в 
лицето на Жан-Клод Юнкер и Федерика Могерини 
поставиха акцента върху по-реалистични и реализу-
еми цели и задачи. Същевременно, НАТО и редица 
западноевропейски страни все повече започнаха да 
акцентират върху необходимостта от даване отпор 
на „ревизионизма“ на Русия.

Появата на два външни полюса на геополити-
ческа нестабилност в Европа (както и потенциалната 
опасност от имплозия на Западните Балкани в „зад-
ния й двор“) промениха и вътрешнообщностната 
конфигурация по проблемите на европейската си-
гурност. За страните от Балтика и Централна Европа 
конфронтирането между Запада и Русия в контекста 
на украинската криза представлява ново издание на 
Студената война, като разликата е, че този път лини-
ята на противопоставяне преминава не по западни-
те, а през източните им граници, т.е. по границата им 
с Русия. Същевременно географската отдалеченост 
на тези държави от Близкия изток/Северна Африка, 
подсилена от категоричния им отказ да приемат бе-
жанци от този регион, релативизираха приоритета 
както на борбата срещу тероризма, така и на други-
те заплахи от дестабилизацията на арабско-мюсюл-
манския ареал и пауперизацията на района на Сахел 
и дори на отделни региони от централна Африка. 
Обратното – уязвимостта на балканските държави, 
Италия, Испания и Малта, очерта приоритетното 
значение на решаването на продължаващите кризи 
и конфликтни ситуации в гореспоменатите региони, 
както и към оказване помощ за тяхното икономиче-
ско възстановяване и напредък. Наред с това, Южна 
Европа по географски причини е далеч по-чувст-
вителна към задълбочаващите се противоречия и 

напрежение между членките на НАТО Гърция и Тур-
ция14, респективно Кипър и Турция, усложнени от 
въпроса за принадлежността на газовите находища 
в близост до тази островна държава.

Преекспонирането на двуполюсния модел за 
сметка на многополюсните заплахи за Европа доня-
къде е и наследство от времето на Студената война. 
Същевременно то се дължи и на неподготвеността 
на НАТО и ЕС да противодейства на асиметричните 
заплахи от страна на ислямисткия тероризъм и ра-
дикализъм, както и на заплахите на нетрадицион-
ните/soft security рискове от афро-азиатската ма-
совата имиграция в Европа. Напоследък, след раз-
грома на основните сили на „Ислямска държава“, 
сме свидетели и на игнориране опасността от други 
терористически и джихадистки групировки в конте-
кста на сирийската война и на все по-координиран 
натиск на Запада срещу Русия и неговите регионал-
ни съюзници в Сирия. С други думи, двуполюсното 
противопоставяне искуствено се форсира и в рам-
ките на коренно различната близкоизточна сцена. 

Илюстрация на ретро-тенденциите в интер-
претацията на сегашните проблеми между Европа 
и Русия бе лансираната от тогавашната заместничка 
на държавния секретар Джон Кери – Виктория Ню-
ланд, за „шестте фронтови държави“ по границата с 
Русия15. Наред с трите балтийски държави, Полша и 
Румъния, този пояс от фронтови държави трябваше 
да включи и България, чиято общественост дори не 
подозираше, че се е превърнала в част от геополи-
тическия фронт с произтичащите от тази конфигура-
ция непосредствени рискове. 

Пак в рамките на двуполюсното противопос-
тавяне между евроатлантическата общност и Русия 
бе лансираната през 2016 г. идея за формиране на 
Черноморски флот с участието на ВМФ на Румъния, 
България и Турция. Тя бе обсъдена и подкрепена от 
президентите на България и Румъния по време на 
посещението на последния в София в края на юни 
с.г. Идеята обаче претърпя фиаско след неочаква-
ното от нашите партньори, както и за българската 
общественост бламиране на президента Плевнели-
ев от премиера Борисов16. Това наложи отлагане на 
въпроса с „черноморската флотилия“, който трябва-
ше да бъде обсъден от НАТО през октомври с.г. В 
крайна сметка обаче, темата тихомълком бе снета 
от дневния ред на Алианса.17 Този инцидент марки-
ра и особената позиция на България по въпроса за 
милитаризацията на Черно море18. 

При това, самият формат „Румъния-Бълга-
рия-Турция“ би вкарала страната ни едновременно 
в два типа конфронтация с Москва: тази, противо-
поставяща ЕС/НАТО и Русия, от една страна, и дву-
странните конфронтации между Румъния и Русия 
относно бъдещата ориентация и идентичност на 
Молдова, както и между Турция и Русия като две съ-
перничащи си регионални сили както в Черно море, 
така и в Близкия изток/Сирия (изострянето на отно-
шенията между Москва и Анкара след свалянето на 
руския изтребител през 2015 г. е пример за взри-
воопасността на подобно съперничество, въпреки 
настъпилата впоследствие нормализация). Друг 
риск, който въобще не тревожи нито Румъния, нито 
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Брюксел, но затова пък е от първостепенно значе-
ние за българския суверенитет, е подчиняването ни 
на военно-политическото влияние на могъщия ни 
съсед от югоизток.

Друга румънска концепция19 изтъква необхо-
димостта от по-тясно обвързване на двата „субре-
гиона“ – Югоизточна Европа и Черноморския реги-
он или 2В (включващ Хърватия, Словения, Сърбия, 
Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Албания, 
Македония, Гърция, България, Румъния, Молдова, 
Украйна, Грузия, Армения и Азербайджан). Тази 
необходимост се обоснована предимно с руската 
заплаха в условията на засилено военно-страте-
гическо присъствие на Русия в Югоизточна Европа 
като своеобразно продължение на действията на 
Москва в Черноморския регион.20

Както се вижда от разшифроването на този 
проект, противодействието на руската заплаха е са-
мият raison d’etre на евентуален бъдещ 2В. Той не 
съответства на интересите на България, тъй като 
третирането на двата региона – ЮИЕ и Черномор-
ския – като скачени съдове може да има обратния 
ефект, като пренесе засилената конфликтност меж-
ду Запада и Русия от бившите съветски републики 
на балканска почва. Няма съмнение, че засилване-
то на сътрудничеството между двата субрегиона би 
довело до още по-открито конфронтиране с Русия и 
в самото Черно море.

Своеобразно продължение на концепциите 
за „санитарен кордон“ срещу Русия представлява 
и инициативата за „Триморието“, лансирана през 
2016 г. от Полша и Хърватия. Наред с чисто иконо-
мическите и инфраструктурните аспекти на този 
проект, той предполага засилено политическо съ-
трудничество между страните от Адриатика, Бал-
тийско море, сред които са се оказали и държавите 
от Вишеградската четворка и Черно море (Полша, 
Унгария, Чехия, Словакия, Румъния, България, Лит-
ва, Естония, Латвия, Хърватия, Словения и Австрия). 
В геополитическо отношение „Триморието“ въз-
ражда инициативата Intermarium на Йозеф Пилсуд-
ски от периода между двете световни войни, целя-
ща създаването на пояс от държави между Русия и 
Германия, респективно разширяването на полското 
влияние върху източноевропейските държави.21

България в епицентъра на новата дъга 
на нестабилност

От гледна точка на българския национален 
интерес в сферата на сигурността подобни проек-
ти за субрегионална и трансрегионална интегра-
ция са едностранчиви, тъй като загърбват по-непо-
средствената заплаха за страната, която произтича 
от съчетанието между дестабилизация на Черно-
морието с това на Източното Средиземноморие, 
както и с продължаващите конфликти в Близкия 
изток със заплахата от последващи миграционни 
вълни и разпространение на ислямисткия радика-
лизъм и тероризъм. Наред с тази опасност, която 
се материализира през 2015-2016 г. чрез масовата 
нелегална миграция от този регион по „Балкан-
ския коридор“, България е загрижена и от засилва-

нето на неоосманската риторика и мегаломанско 
поведение на турския съсед с утвърждаването на 
авторитарната система на Ердоган и поставянето 
на реваншистки цели пред външната политика на 
Турция22. От друга страна, подчиняването на Бълга-
рия на стратегически инициативи, идващи от Пол-
ша или Румъния, би довело до по-нататъшното ни 
маргинализиране и съучастие в реализирането на 
тяснонационалните цели на техните елити, които 
размиват или откровено противоречат на българ-
ския национален интерес23.

Уникалността на България в очертаващото се 
обективно разслоение в рамките на ЕС под въз-
действието на горепосочените полюси на дестаби-
лизация се определя както от географското ѝ поло-
жение, така и от историческия ѝ опит. В географско 
отношение тя е единствената страна-членка със су-
хопътна граница с Турция и с пряк достъп по море 
до Русия. България е и единствената страна-членка 
на ЕС, която въпреки миналото си на поробена от 
Османската империя нация и на подчинен на съ-
ветската „империя“ сателит, запазва добрия тон в 
отношенията с техните правоприемници Русия и 
Турция. Както българските, така и турските наблю-
датели отбелязват, че Турция, която при Ердоган 
има изострени отношения почти с всички свои съ-
седи, счита България за добър съсед и поддържа 
сравнително нормални отношения с нея. От друга 
страна всеизвестно е, че за разлика от редица други 
европейски народи, включително и този на съседна 
Румъния, мнозинството от българите имат приятел-
ски чувства към Русия. С други думи, страната ни 
рискува да понесе по-големи загуби, отколкото ос-
таналите страни-членки, в случай на изостряне кон-
фронтацията между Запада и Русия, както и от ряз-
ко влошаване отношенията на ЕС с Турция. В първия 
случай това би довело не само до дестабилизиране 
на енергетиката на страната и компрометиране на 
туризма по Черноморието, но и до засилена поля-
ризация и противопоставяне в рамките на българ-
ското общество по разделителната линия русофи-
ли-русофоби. Във втория случай етническият мир в 
страната ни може да бъде застрашен чрез възмож-
на радикализация на турската етническа общност и 
на мюсюлманите въобще, а подновената нелегална 
имиграция отново би изправила правозащитните 
ни органи пред непосилно предизвикателство.

По такъв начин, националният ни интерес 
диктува снижаване на напрежението и по двете 
основни геополитически оси: Европа-Евразия и Ев-
ропа-Големия Близък изток. Същевременно, бъл-
гарска привилегия е нереализираната, но същест-
вуваща възможност за българско балансиране и в 
триъгълника Европейски съюз-Турция-Русия. Не на 
последно място, както показа и българското пред-
седателство на ЕС, България може да играе ролята 
на инициатор и посредник във формулирането и 
провеждането на по-нататъшните политики на ин-
тегриране на Западните Балкани в рамките на Евро-
съюза. Това е жизненоважна роля и от гледна точка 
на сигурността на страната ни, която се намира в не-
посредствена близост до потенциалните конфликт-
ни зони в някои бивши югорепублики. 
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В заключение може да се каже, че България е 
пресечна точка на трите основни вектора на нова-
та дъга на нестабилност – евразийския, средизем-
номорско/близкоизточния и (западно)балканския. 
Това я излага на потенциални заплахи от северо-
изток, югоизток и запад. Същевременно, нейната 
географска централност я прави потенциална стра-
на-пивот, която може и трябва да играе по-голяма 

геополитическа роля, отколкото това предполага 
сегашния ѝ икономически, политически и военен 
потенциал и международни позиции. Дефиниране-
то на тази роля, както и на средствата и ресурсите 
за нейното реализиране в контекста на евроатлан-
тическите политики за сигурност е свръхзадачата 
на българските националноотговорни научни и по-
литически елити.

1 Вж. http://studbooks.net/2227745/ekonomika/otnosheniya_rossii_nato_eltsine
2 http://carnegieendowment.org/2016/06/30/russia-and-security-of-europe-pub-63990
3 https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/330/european-neighbourhood-policy-enp_en
4 Турция е призната за кандидат за европейско членство още в края на 1999 г.
5 http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/european-union-reforms-diminish-the-role-of-the-turkish-

military-ankara-kno
6 Прозападната либерална опозиция в арабските държави е маргинализирана от настроените реваншистки ислямист-

ки партии и движения, които се стремят към ликвидиране или ограничаване на светските институции и въвеждане на строги 
ислямски порядки. Всичките държави, обхванати от „Арабската пролет“, преминават през период на дестабилизация. Така 
например, в  резултат на западната военна намеса в Либия тази страна на практика се разпадна, превръщайки се в база на 
ислямистки милиции и дори на терористични групировки, както и в разпределетелен център за нелегалната имиграция 
към Европа. Либия стана христоматиен пример за това, как добронамерената по принцип мисия на евроатлантическата 
общност, която си поставя за цел замяната на диктаторски режими с демократични и миролюбиви политически системи, 
води до противоположни резултати и се завръща като бумеранг под формата на пряка заплаха за европейската сигурност. 
Либийската катастрофа е и категорично доказателство за изчерпването на трансформационния потенциал на „либералния 
интервенционизъм“. Вместо „край на историята“, по Хънтингтън, военната интервенция на Запада доведе до връщане на 
средновековието в Северна Африка с избухналите междуплеменни сблъсъци, ислямски фундаментализъм и фанатизъм.

7 Илюстрация на този факт бе лансирането на т.нар.Астанински преговорен процес между сирийските представители 
под егидата на Русия, Турция и Иран.

8 http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-towards-a-new-policy-on-migration/file-eu-turkey-statement-
action-plan

9 Или на „хибридната геополитика“, според дефиницията на Ричард Янгс. Вж. http://carnegieeurope.eu/2017/06/19/is-
hybrid-geopolitics-next-eu-foreign-policy-doctrine-pub-71295

10 https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
11 Ibid. p.32
12 http://www.egmontinstitute.be/eu-global-strategy/
13 Вж. публикацията на Иван Кръстев и Марк Леонард в: http://www.ecfr.eu/publications/summary/european_security_

the_spectre_of_a_multipolar_europe
14 За тях говори фактът, че само през 2016 г. гръцките военни власти са регистрирали 1671 нарушения на въздушното 

пространство на Гърция от турски военни самолети. В началото на април т.г. гръцки изтребител катастрофира след въздушен 
инцидент с два турски Ф-16 http://www.businessinsider.com/greece-turkey-secret-war-dogfights-aegean-sea-2018-4

15 Говорейки пред конференцията за сигурност в Берлин, Виктория Нюланд изрази мнение, че източните държави на 
Европа могат да станат жертви на руска агресия и изтъкна важността от американско военно присъствие в шест държави –  
трите балтийски страни, Полша, Румъния и България. https://www.romaniajournal.ro/victoria-nuland-our-persistent-military-
presence-in-poland-romania-bulgaria-and-the-baltic-states-sends-a-powerful-message-of-deterrence/

16 В свое изявление в присъствието на президента Р. Плевнелиев и министъра на отбраната Н. Ненчев премиерът 
заяви: „Президентът и президентът на Румъния повдигнаха темата за флотилия. Позициите ни с президента и военния ми-
нистър са идентични. Има граници. Има ястреби, които искат да са на гребена на вълната. Тяхна си работа. Съвместната 
флотилия е отхвърлена и от трима ни на срещите.  Никой няма съмнение в пронатовските ни позиции. Ние сме миролюбива 
страна. Искаме спокойствие, проекти по морето и туристи искам да виждам, а не да е арена на военни действия". https://
clubz.bg/40996-vlastta_v_edin_glas_obsht_flot_v_cherno_more_samo_v_ramkite_na_nato

17 Според министъра на отбраната Кр. Каракачанов, темата въобще не е била дискутирана в НАТО. Вж. https://www.
novini.bg/news/426182

18 Характерно е изказването на премиера в характерната му метафорична форма: „Аз искам в Черно море да виждам 
платноходи, яхти, мир и любов. Не искам на курортити ни да се разхождат военни фрегати напред и назад.“Вж. http://www.
mediapool.bg/borisov-az-iskam-v-cherno-more-da-vizhdam-platnohodi-yahti-turisti---mir-i-lyubov-news250475.html

19 Вж. Strategic challenges in South East Europe and in the Black Sea Area, February 2017. https://newstrategycenter.ro/wp-
content/uploads/2017/02/2017-February-Strategic-challenges-in-South-East-Europe-and-the-Black-Sea-area-NSC-and-IRMO.pdf

20 Ibid.
21 https://www.globalresearch.ca/the-geopolitics-of-polands-three-seas-initiative/5621888
22 Пример за това са изявленията на Ердоган по време на посещението му в Гърция, както и при други поводи, че Ло-
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занският договор не е окончателен. Вж. http://www.hurriyetdailynews.com/row-over-lausanne-treaty-continues-to-roil-turkish-
politics--104493

23 Един пример – в края на март 2018 г. румънският парламент проведе тържествено заседание по случай 100-годиш-
нината от акта на присъединяване на Бесарабия към Отечеството. В декларацията по този повод се подкрепя желанието 
на гражданите на Молдова за присъединяване към румънската нация. Вж. http://www.nineoclock.ro/gathered-in-solemn-
sitting-bucharest-parliament-endorses-declaration-on-the-anniversary-of-100-years-since-the-union-of-bessarabia-with-the-
mother-land/. Такъв дневен ред на нашата съседка би бил рецепта за дестабилизация на един съседен на България регион 
и на отношенията Русия-ЕС. 
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Планирането на отбраната и Въоръжените сили 
включва вземане на решение с различен хори-
зонт и цикличност, които в своята съвкупност 

осигуряват всеобхватност, гъвкавост и своевремен-
но реагиране на промените в средата на форми-
ране и реализиране на националната и съюзната 
отбранителна политика. Планирането на отбрана-
та се основава на подход базиран на способности. 
Националното отбранително планиране се хармо-
низира с политическите указания и стратегическите 
насоки на Северноатлантическия съвет и с общото 
отбранително планиране на НАТО1.

Планиране на отбраната  
и Въоръжените сили за изграждане  

на отбранителни способности.  
Взаимовръзки между  
видовете планирания

Основа на планирането на отбраната и Въ-

оръжените сили се явява планирането и управле-
нието на ресурсите за отбрана, което като всяко 
планиране е систематична дейност, ориентирана 
към постигане на целите на отбраната. В рам-
ките на държавата планирането се осъществява 
чрез координиране на усилията на всички нейни 
ведомства, организации и структури. В Минис-
терство на отбраната планирането на ресурсите 
за отбрана е насочено към изпълнение на стра-
тегическата цел на отбранителната политика и 
изпълнение на конституционните задължения на 
Въоръжените сили.

Мениджмънта на ресурсите за отбрана включ-
ва следните елементи и участници в процеса (съ-
гласно схема 1):

Политическият мениджмънт се определя 
като отстояване на определени политики и ценнос-
ти, определяне на времевия обхват при планиране 
на ресурсите, избор на приоритети, преценка на 
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възможностите, способност за управление на тен-
денциите, осигуряване на обществената поддръж-
ка на дейностите и проектите, възлагане за изпъл-
нение на политическите намерения и отчет на по-
стигнатите резултати.

Като резултат е необходимо да бъдат опре-
делени: националните интереси на държавата; за-
плахите за националната сигурност; националните 
амбиции в сектор „Отбрана”; приноса на Републи-
ка България в системата за колективна сигурност; 
приоритетите на отбраната; структура на отбрана-
та; мисии и задачи на Въоръжените сили; нацио-
нални програми; стратегически планове за използ-
ване на Въоръжените сили и др. Като резултат от 
това на национално ниво следва да бъдат приети 
Стратегия за национална сигурност на Република 
България и Национална отбранителна стратегия. 
Народното събрание на Република България еже-
годно приема „Доклад за състоянието на отбрана-
та и Въоръжените сили”.

На национално ниво участници в планирането 
са: Президент на Република България и Върховен 
главнокомандващ на Въоръжените сили; Консул-
тативен съвет за национална сигурност; Народно 
събрание; Комисия по отбрана към Народното съ-
брание; Министерски съвет; Съвет за сигурност към 
Министерски съвет.

На съюзническо ниво участници в планира-
нето са: Президента и Министър-председателя на 
Република България, участващи в срещите на върха 
на страните членки на НАТО; Министъра на външни-

те работи, участващ в срещи на страните членки на 
НАТО във формат „министри на външните работи”; 
Министъра на отбраната, участващ в срещи на стра-
ните членки на НАТО във формат „министри на от-
браната”; Началника на отбраната, участващ в сре-
щи на военния комитет на НАТО; ръководители от 
Министерство на отбраната и други държавни ве-
домства, участващи в бордове и комитети на НАТО; 
експерти от Министерство на отбраната, участващи 
в работни групи на комитетите на НАТО.

Аналогично е и участието в Общата политика 
за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

Изпълнителният мениджмънт включва кон-
султации, планиране, програмиране и финансира-
не, създаване на организация, контрол на изпълне-
нието и отчет за постигнатите резултати.

Като резултат е необходимо да бъдат опреде-
лени и изготвени:

За дългосрочното планиране на отбраната и 
Въоръжените сили: стратегии за изграждане и из-
ползване на Въоръжените сили и за отбранителна 
подготовка на страната; визии и планове за разви-
тие на Въоръжените сили и отбранителните способ-
ности; доктрини, концепции; програми и планове 
за развитие на Въоръжените сили; управленски 
решения на Народното събрание и Министерски 
съвет за приемане на инвестиционни проекти за 
модернизация и превъоръжаване на Въоръжените 
сили; програми за създаване на резерви; Държавен 
военновременен план и др.

На съюзническо ниво е необходимо да участ-
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ваме в приемането, ратифицирането и прилагане-
то на „Съюзни публикации” и „Стандартизационни 
споразумения”.

Стратегическа цел и приоритети на отбра-
нителната политика; основни цели на отбрани-
телните политики на Министерство на отбраната; 
главни цели, приоритети и задачи на отбранител-
ните програми в Министерството на отбраната, 
структурите на пряко подчинение на министъра на 
отбраната и Българската армия.

За средносрочното и годишно планиране на 
отбраната: тригодишни бюджетни прогнози и 
годишен бюджет на Министерство на отбраната и 
бюджети на отбранителните програми; меморан-
дум на програмните решения за шестгодишен пе-
риод; меморандуми на отбранителните програми 
за шестгодишен период; индивидуални планове и 
меморандуми на Целите за способности; инвести-
ционни планове, програми и проекти за превъоръ-
жаване и модернизация; планове за управление на 
риска при изпълнение на отбранителните програ-
ми; единен финансов план за материално-техни-
ческо осигуряване и единен поименен списък на 
обектите за строителство и строителни услуги на 
Министерство на отбраната; отчети за изпълнение 
на отбранителните програми; балансирана система 
от показатели за изпълнение на отбранителните 
програми; ежегоден доклад за състоянието на от-
браната и Въоръжените сили и др.

Участници са: Министерски съвет; Министер-
ство на финансите; министър на отбраната; обща и 
специализирана администрация на Министерство 
на отбраната; второстепенни разпоредители с бю-
джет; Съвет по отбрана; Програмен съвет, Съвет по 
отбранителни способности и Съвет по въоръжени-
ята към министъра на отбраната; ръководители на 
отбранителни програми; ръководители на екипи за 
управление на риска в отбранителните програми.

Административният мениджмънт включва 
главно въпроси по административното обслужване 
на взетите решения, чрез реализация на практиче-
ските резултати.

Като резултат е необходимо да бъдат изготве-
ни: Указания на министъра на отбраната по отбра-
нителна политика; Указания на министъра на отбра-
ната за програмиране; Указания на Министерство 
на финансите за извършване на бюджетната про-
цедура и средносрочна бюджетна прогноза (за три 
години); меморандуми на отбранителни програми 
за шестгодишен период; Меморандум на програм-
ните решения за шестгодишен период; тригодишна 
бюджетна прогноза на Министерство на отбраната; 
бюджет на Министерство на отбраната; Указания на 
министъра на отбраната за разходване на бюджета; 
периодични отчети за изпълнение на отбранител-
ните програми и др.

Планирането на ресурсите за отбрана може 
да бъде определено като дългосрочно (стратегиче-
ско), средносрочно (оперативно) и краткосрочно/ 
годишно (тактическо). Основни критерии за причис-
ляване на дадено решение или действие към едно 
или друго от тези нива са: времето, пространството, 
обхвата на структурите и количеството и видове-

те ресурси за отбрана. Например: дългосрочното 
планиране е необходимо да обхваща дългосрочен 
хоризонт от време (10 и повече години) в рамките 
на страната, и по всички области от способности; 
средносрочното планиране обхваща средносрочен 
хоризонт (5-6 години) в рамките на ведомството, 
структурите и военните формирования, определе-
но количество от ресурси за отбрана и определени 
отбранителни способности; краткосрочното плани-
ране обхваща краткосрочен хоризонт (1-3 години). 

Основните видове стратегически документи 
са: стратегии, политики, визии, програми, проекти, 
планове, концепции и пътни карти за реализиране.

При планиране на отбраната и Въоръжените 
сили се търси баланс между политическите амби-
ции на държавата в сектор „Отбрана” и ресурсите, 
които икономиката на държавата може да отделя 
за отбрана за изграждане на необходими отбрани-
телни способности на Въоръжените сили. Анализът 
показва директната връзка между ресурсите за от-
брана и способностите на ВС за реализация на по-
литическите амбиции. При планиране на отбраната 
се прилагат националните и тези на НАТО изисква-
ния по отношение на изграждането и поддържане 
на отбранителните способности и необходимите за 
това отбранителни ресурси. В същото време разпо-
лагаемите ресурси за отбрана представляват огра-
ничаващо условие, с което следва задължително да 
се съобразява процесът на планиране на отбраната 
и Въоръжените сили за изграждане и поддържане 
на необходимите отбранителни способности и за 
модернизация на Въоръжените сили.

Дългосрочно планиране  
на отбраната и Въоръжените сили

Дългосрочното планиране на отбраната и Въ-
оръжените сили се извършва на основата на Стра-
тегията за национална сигурност, Националната 
отбранителна стратегия и планиращи сценарии за 
използване на Въоръжените сили. Планирането на 
отбраната и Въоръжените сили за изграждане/под-
държане на отбранителни способности се опреде-
ля като планиране при висока степен на неопреде-
леност за решаване на широк спектър от предизви-
кателства и условия, отчитайки при това ресурсните 
възможности на държавата. Дългосрочното плани-
ране на отбраната и Въоръжените сили се извършва 
съгласно схема 2.

За извършване на дългосрочното планиране 
в национален и съюзен формат е необходимо да 
бъде отчетена приетата политика в областта 
на отбраната и разработените Стратегия за на-
ционална сигурност и Национална отбранителна 
стратегия. Тези два документа са разработени в съ-
ответствие с изискванията на колективната отбра-
на, отразени в Стратегическата концепция на НАТО, 
2010 г. и Глобалната стратегия на ЕС за сигурност и 
отбрана, 2016 г. Необходимо е да се отчете, че НАТО 
разработва планове с конкретни цели и ресурси за 
изпълнение на ангажиментите към отбраната, по-
ети през последните години. Паралелно се работи 
и по нови стратегии за периода 2025-2030 г.
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В Стратегията за национална сигурност на Р 
България се определят националните интереси, 
заплахите за националната сигурност, прави се 
анализ и се оценя стратегическата среда на сигур-
ност за период 3 до 7 години (при рязка промяна 
на средата и за по-малък период) и се разработват 
основните принципи и приоритети за изграждане 
на отбраната и Въоръжените сили. След тяхното оп-
ределяне и отчитайки изискванията на колективна-
та отбрана се прави анализ какви Въоръжени сили 
и какви отбранителни способности са необходими, 
което представлява националните амбиции на 
страната в областта на отбраната.

Отбранителната способност е възможността 
за изпълнение на действие/действия за постигане 
на определена цел/цели или желан краен резултат 
при определени условия и в съответствие с приети 
стандарти2.

Отбранителните способности на Въоръже-
ните сили представляват съвкупност от следните 
елементи: доктрини, концепции и планове; орга-
низационна структура; личен състав; подготовка; 
материални средства; командване и управление; 
инфраструктура и оперативна съвместимост. Всеки 
елемент може да има повече от една способност и 
всяка способност може да се предоставя от повече 
от един структурен елемент3.

За осигуряване на националната сигурност 
и приносът за системата за колективна сигурност 
Въоръжените сили изграждат/поддържат способ-
ности в следните области: подготовка; командване, 
управление и комуникации, бойна ефективност; 
защита и мобилност; информационно осигурява-
не; стратегическо развръщане; осигуряване и под-

дръжка.
Определянето на възможностите на държа-

вата (икономическия потенциал) за изграждане на 
отбраната и Въоръжените сили е следващ етап при 
извършване на дългосрочното планиране. На този 
етап е необходимо да бъдат определени количе-
ството и качеството на отбранителните ресурси, в 
това число и финансовите средства за изграждане 
на необходимата отбрана и структура на Въоръже-
ните сили. Извършва се анализ и се правят изводи 
за възможността на икономиката да предостави 
тези необходими отбранителни ресурси за изграж-
дане на отбраната на страната и Въоръжените сили. 
Въз основа на изводите от анализа се определят 
стратегическите цели (целеполагане) и приоритети 
на отбраната и Въоръжените сили. 

Стратегическите цели на отбранителната по-
литика се постигат чрез4:

- поддържане на системата за отбрана в със-
тояние, осигуряващо ефективно функциониране 
и взаимодействие на националните институции с 
тези на НАТО и ЕС;

- изграждане и развитие на отбранителни 
способности за противодействие на съвременните 
предизвикателства, рискове и заплахи;

- принос към действията на международната 
общност за борба с тероризма и с разпростране-
нието на оръжия за масово унищожение, както и за 
превенция на конфликти и кризи.

Определянето на целите следва да бъде йе-
рархично подредено като изпълнението на целта 
на най-високото ниво следва да зависи от изпълне-
нието на целта на по-долните нива. В Министерство 
на отбраната е приета следната йерархична подре-

Схема 2 - Дългосрочно планиране на отбраната и Въоръжените сили
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деност на целите: за Министерство на отбраната 
- стратегическа цел; за отбранителните политики - 
основни цели; за основните програми и програми - 
главни цели; за подпрограми, програмни елементи 
и обособени програмни елементи - цели.

Правилното определяне на целите е същест-
вена предпоставка за изпълнение на задачите при 
планиране на ресурсите за отбрана. 

При определяне на приоритетите също е необ-
ходимо да се спазва йерархичната подреденост като 
приоритетите на най-високото ниво трябва да включ-
ват приоритетите от по-долните нива. Всички приори-
тети трябва да са насочени към изпълнение на основ-
ните приоритети на Министерство на отбраната.

След определяне на стратегическите цели и 
приоритети на отбраната и Въоръжените сили се 
анализират мисиите и задачите на Въоръжените 
сили, разработват се визии за изграждане/поддър-
жане на отбранителни способности и планове, про-
грами, проекти и пътни карти за постигането им.

На този етап се определя недостига (дефици-
та) от отбранителни способности на Въоръжените 
сили и страната, като разлика от необходимата от-
брана и Въоръжени сили и възможностите на дър-
жавата (икономическия потенциал) да постигне 
тези необходими отбранителни способности. След-
ва заключителният етап в дългосрочното плани-
ране на отбраната и Въоръжените сили, в който се 
правят анализи и търсят пътища (планиране) за 
намаляване на дефицита от отбранителни способ-
ности (по области от способности и по елементи).

Дефицитът от отбранителни способности на-
мира израз в участието на Република България в 
колективната отбрана (НАТО и ОПСО на ЕС). Учас-
тието включва работа в процеса на консултации и 
планиране в НАТО и ЕС, приемане на пакет Цели за 
способности и декларирани военни формирования 
за НАТО и ОПСО на ЕС и участие в инициативите на 
НАТО и ЕС.

Допускани слабости в планирането  
на отбраната и Въоръжените сили 

Според автора при планиране на отбраната и 
Въоръжените сили се допускат редица слабости от 
различно естество по-важните от които са:

- първоопределящо при планиране на отбра-
ната и Въоръжените сили се явява възможността 
на държавата да определя размера на отпусканите 
отбранителни ресурси, в това число и финансови 
ресурси от Държавния бюджет. По този начин не се 
дава конкретика при определяне на необходимата 
отбрана и Въоръжените сили на страната. Като при-
мер може да бъде посочено приемането на двата 
основни инвестиционни проекти за модернизация 
на Сухопътни войски и Военноморски сили, при 
които се наложи нова оценка и намаляване на кри-
терии за избор на изпълнител, както и ограничава-
не на придобиваните отбранителни способности.

- Неправилно се определя времевия хоризонт 
(пътната карта) за реализиране на дългосрочните 
планове (дългосрочно планиране). Например - Про-
грамата за развитие на отбранителните способ-

ности на Въоръжените сили на Република България 
2020 и Плана за развитие на Въоръжените сили до 
2020 са с хоризонт 2017-2020 г. Времевия хоризонт 
отговаря на средносрочните планове (5-6 години), 
а основните проекти за инвестиционни разходи на 
видовете Въоръжени сили са с хоризонт до 12 годи-
ни, което в повечето случай включва само придоби-
ване на въоръжение, бойна техника и екипировка 
(липсва етап за усвояване на новите въоръжения и 
тяхната логистична поддръжка и др.).

- В повечето случаи при извършване на дъл-
госрочното планиране на отбраната и Въоръжени-
те сили основни фактори се явяват финансовите 
мениджъри, които дават рамката на възможност-
ите за отпускане на отбранителни ресурси без да 
се съобразяват с необходимостта от изграждане/
поддържане на отбранителни способности. Необ-
ходимо е решенията при планиране на отбраната и 
Въоръжените сили да се взимат от ръководителите 
(лидерите/мениджърите), отговорни за изгражда-
не на необходимите отбранителни способности, 
както е посочено в доклада. При това положение 
ръководителите са длъжни да посочат пътищата за 
компенсиране на дефицита от отбранителни спо-
собности на страната и Въоръжените сили.

- При извършване на дългосрочното планира-
не на отбраната и Въоръжените сили основно се 
ангажират част от институциите на Република Бъл-
гария (Министерство на отбраната, Министерство 
на вътрешните работи, Министерство на външните 
работи и Службите). Необходимо е за изпълнение 
на Стратегията за национална сигурност и Нацио-
налната отбранителна стратегия да бъде ангажи-
рана цялата държава, всички нейни институции и 
икономиката на страната.

Направления за подобряване  
на дългосрочното планиране

В рамките на членството ни в НАТО и ЕС 
В изпълнение на приоритетите, произтичащи 

от Глобалната стратегия на ЕС за външна политика 
и сигурност, в областта на сигурността и отбрана-
та бяха взети редица решения за активизиране на 
действията на държавите-членки за планиране 
придобиването на военни способности и задълбо-
чаване на сътрудничеството в областта на отбрани-
телната промишленост. 

Стартиран е пробният цикъл на Годишния ко-
ординиран преглед на отбраната. Чрез придоби-
ване на информация за отбранителните планове и 
програми на държавите-членки се цели ЕС да раз-
полага с пълна картина на наличните европейски 
отбранителни способности, както и дефиниране на 
областите от способности, съдържащи потенциал 
за развитие на нови такива. 

След като Съветът на ЕС взе решение за учредя-
ване на Постоянно структурирано сътрудничество 
(ПСС) в областта на отбраната, Република България 
се присъедини към нотификацията за създаването 
на ПСС и изработи Национален план за изпълнение 
на посочените в нея критерии и ангажименти. Пла-
нирането по тази инициатива е необходимо да оси-
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гури развитие на отбранителните способности на 
ЕС чрез сътрудничество между държавите-членки и 
заздравяване на европейската сигурност и отбрана. 
В тази връзка,  както и в изпълнение на Програмата 
за управление на правителството за периода 2017-
2021 г., страната ни заяви участие в три от предло-
жените многонационални проекти: Трансгранично 
придвижване и транспорт на войски и военни то-
вари; Изграждане на мрежа от логистични хъбове 
на ЕС; Надграждане на системата за морско на-
блюдение. 

За стимулиране и подобряване на сътрудни-
чеството в областта на отбранителната индустрия, 
Европейската комисия разпространи пакет от доку-
менти, известен като „Отбранителен пакет“, с кой-
то е дадено началото на дейността на Европейския 
фонд за отбрана.

Съветът на ЕС даде мандат за стартиране на 
преговорите между Европейската комисия, Съвета 
на ЕС и Европейския парламент по приемането на 
Регламент за създаването на „Европейска програма 
за индустриално развитие в областта на отбраната”. 

В светлината на задълбочаване на взаимоот-
ношенията между ЕС и НАТО в двете организации е 
приет нов пакет с мерки за сътрудничество. Новите 
предложения предвиждат сътрудничество в облас-
тта на: борбата срещу тероризма, инициативата 

за военна мобилност в Европа, изграждането на 
капацитет, оперативно сътрудничество, вкл. и 
в морските пространства, ситуационна осведо-
меност и устойчивост в контекста на противо-
действието на хибридните заплахи, както и над-
граждане на постигнатото при провеждането на 
паралелни и координирани учения.  

Участието на Република България в дълго-
срочното планиране на отбраната и Въоръжените 
сили на НАТО и ЕС допълнително ще конкретизира 
дефицита от отбранителни (военни) способности и 
ще намали неговото влияние върху националната 
отбрана.

В национален мащаб
Необходимо е в национален мащаб да се син-

хронизират с изискванията на НАТО и ЕС и да се 
актуализират всички дългосрочни национални до-
кументи и планове: Национален план за повишава-
не на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на 
Република България до 2024 г., Визиите, Плановете 
и Програмите за развитие на Въоръжените сили и 
отбранителните способности и Проектите за инвес-
тиционни разходи за придобиване на модерно въо-
ръжение, бойна техника и екипировка. Необходимо 
е в процеса на актуализация на планиращите доку-
менти за отбраната и ВС да участват всички нацио-
нални институции и икономиката на страната.

1 Настоящият доклад представя част от работата по изследване на мениджмънта на ресурсите за отбрана и е част от 
разработване на дисертационен труд на автора.
2 Национална отбранителна стратегия, 2016
3 пак там
4 член 36 от Национална отбранителна стратегия, 2016
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Опасности и рискове от кибертероризъм  
в търговските дружества  

на Министерство на отбраната
Венцислав Вутов

Резюме: Проблемите свързани с кибер- си гур но стта отдавна надхвърлят гра ни   ците на една отделна 
структура и изис к ват сло жен интердисциплинарен подход с участието на всички заин тересо вани стра ни. В 
материала правим анализ на проблемите в кибер-сигурността от по зи цията на търговските дружества към 
Министерство на отбраната. 

Фор му лираме следните изводи: увеличава се броя и сложността на кибер-запла хите; в основата на 
кибер-тероризма от значение са финансо вите ре сур си и чове ш кия фак тор; необходими са по-широки и 
целенасо че ни дейс т вия за по-нататъшното регу лиране и прилагане на адекватни мер  ки и дей с  т  вия по огра-
ничаване на заплахите и преодоляване на проблемите в облас т та на кибер-сигурността в търговските дру-
жества към Министерство на отбраната (МО); необ хо димо е МО да провежда обучителни семинари на ра-
ботещите в сферата на кибер-сигурнос т та; в приетата Национална стратегия за кибер-си гур  ност „Ки бер ус-
тойчива България 2020” е необходимо активното участие на МО в обмена на инфор мация за престъпления в 
кибер-пространството. 

Ключови думи: кибер-атака, кибер-тероризъм, кибер-сигурност,  кибер-пространство1

DANGERS AND RIKS OF CYBER TERRORISM IN COMERCIAL 
COMPANIES OWNED BY THE MINISTRY OF DEFENSE

Abstract: Тhe cyber-security issues have long outgrown the boundaries of any single structure and require a 
complex interdisciplinary approach with the involvement of all participants concerned. In the material, we analyze 
cyber-security issues from the position of commercial companies owned by the Ministry of Defense. 

We drew the following conclusions: the number and the complexity of the cyber-threats has increased; Essential 
for prevention of cyber-terrorism are the financial resources and the human factor; Extensive and targeted action is 
needed to further regulate and implement the adequate measures and actions necessary to mitigate the threats 
and to tackle the cyber-security issues in the commercial companies owned by the MoD; It is necessary for the MoD 
to conduct training seminars for those engaged in cyber-security; In line with the adopted National Cyber   Security 
Strategy „Cyber   Sustainable Bulgaria 2020“, the Ministry of Defense must remain actively involved in the exchange of 
information on cyber-crime.

Key words: cyber-attack, cyber-terrorism, cyber-security, cyber-space 

Кибер-пространството е електронният или 
„вир туален“ свят от взаи мо свързани ко му-
никационни и информационни си  с  теми, в чи-

ито мрежи глобалната общност от над 3 милиарда 
граж да ни (около 45% от населе ни е то на Земята) 
обменя информация, идеи, ус луги, биз нес, прия-
телство, без територии и граници [1]. Кибер-прос-
транството пре дос тавя практичес ки неограничени 
възмож ности за раз ви тие на общество то и бизнеса. 
Проблемите свързани с кибер -си  гур  но стта отдавна 
над х върлят гра ни   ците на една отделна структура 
и из и с  к  ват сло жен интердисциплинарен подход с 
участието на всички заин тересо вани стра ни. Съще-
временно нараства и необ ра    тимата дигитална 

зависи м ост на основните фу н кции и дейности на 
обществото, което поражда нови рискове и запла-
хи. Умишлени или случайни действия могат да до-
ведат до: компрометиране на системите за упра-
вление, касаещи критич ната инфраструктура или 
прилож ни системи; да възпрепятстват нормал ното 
им функциониране или чрез не рег  ламен тирано 
проникване да мани пу лират или извличат данни 
и ин формация. Държавата и бизнесът очакват на-
деждно фун к циониране на комуни ка ционните и 
информационните системи, техно ло гии и интернет 
средата, т.е. на кибер-прост ранст вото. Ди ги  тал ните 
инфраструктури се превръщат в основен и критичен 
фактор за уп рав  ление и нормално функциониране 
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на всички ресурси и сис те ми с национално значе-
ние, за прозрачно управ ление и развитие на модер-
но де мо   кратично граж данско общес тво. Това на ла-
га да се осигури стабилна среда за развитие на на-
ционал ната система за кибер-сигур ност и постига-
не на безопасно кибер-пространство.  

 Кибер-си  гур ността е състояние на ки-
бер-пространството, определяно от ниво то на 
конфиден циалност, интегритет, достъпност, автен-
тичност на ин фо р ма цио нните ре сур си, системи и 
услуги [2]. Кибер-сигур но с т та се основава на ефек-
тивното изграж дане и поддръжка на активни и пре-
ван  тивни мерки. Кибер-атаките са директна заплаха 
за си гур ността на гражданите и фун к ционирането 
на държавата, икономиката, общест во то, науката и 
обра зо ва нието.    

Понятието кибер-тероризъм може да бъде 
обяснено ка то ки  бер  -атаки сре щу дър жав ни струк-
тури или частни компании (вкл. търговски дружест-
ва). Рисковете и запла хите в кибер-пространството 
са трудни за дефини ра не поради:

– сложността за определяне на източника на 
въздействие, целите и  мо ти вите,

– бързото ескалиране на заплахата и трудно 
предвидимите перспек ти ви за раз ви тие,

– сложността и интензивността на съвремен-
ните комуникационни и ин форма ци он ни процеси,

– динамиката на логическите и физически 
връзки и неопреде ленос т  та на проце сите.

Целта на тези атаки е да се нанесе вреда, да се 
парализира ежед не вие то на големи групи от хора 
или просто да се всява страх и паника в обще с т вото. 
Най-уязвимото зве но в кибер-сигурността е човекът 
и неговата работна среда. Небреж ност, не   з нание 
или недоброжелателност могат да доведат до изти-
чане и злоупот реба с важна информация, фирмени и 

държавни тайни, лични данни. Лип сата или неспаз-
ването на фирмените и ор ганизационни по ли  ти ки 
за адек ват ни мерки за информационна сигурност, 
са основно улеснение за кибер-престъпниците. С 
развитието на съвременните технологии запла ха та 
от ки бер-теро риз ъм става все по-непосредствена, а 
броят им в последните годи ни се увеличава.

България като част от глобалния процес на по-
вишаваща се дигита тална зави си мост, все по-често 
е обект на кибер-атаки. Тенденциите са в по    сока на 
нарастване, ус ло  ж няване и все по-трудно предсказ-
ване на запла хите в кибер-пространството.  
Пренасянето на основни дейнос ти (на българско-
то общес т  вото, бизнеса и държав ните функции) в 
кибер-про  с т  ранството поставя ре дица предизвика-
телства и необхо ди мост от поз наване на проблема 
и от неот ложни действия. 

Фигура 2 представя ефекта от гарантиране на 
сигурността, както и пос ледст вия та от липсата на 
сигурност. Включва следните компоненти и връз ки 
между: информа ци онна сигурност, национална си-
гурност, граж дани, заплахи от кибертероризъм [3]. 
Кибер-пространството и взаимосвързаните – ин-
формационни и кому ни ка цио н ни, технологии са ос-
новни компоненти на съвременния живот. Въ преки, 
че кибер- прос т ранството се категоризира като от-
делен сектор, на практика то е дълбоко вкоренено 
в различни сектори, вкл. в търговския сектор.  

Комуника ци онните и информационните систе-
ми са критичен фактор за управ ле ни е то и нормал-
ното функциониране на държавата и обществото. 
Развитието на ин фо р ма ционните технологии и ки-
берпространството промениха характера на съвре-
менните конфликти. 

Съвременното общество разчита и зависи от 
кибер-света. Показателна е следната кибер-статис-

Фигура 1: Киберизмерения на сигурността и измерения на киберсигурността (Internet)

 
Фигура 1: Киберизмерения на сигурността и измерения на 

киберсигурността (Internet) 
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тика (по данни към началото на 2013г.). В развитите 
държави от Северна Америка, Европейския съюз и 
Г-20 интернет допри на ся за 8% от брутния вътрешен 
про дукт. Ежедневно се изпращат над 294 милиарда 
имейл-съобщения или над 3,4 млн. имейл-съоб-
щения всяка се кун да от денонощието. Глобалният 
пазар на мобилните услу ги (телефони) обхваща над 
85% от световното население, а 15% от него пазару-
ват чрез мобилните си устройства онлайн. Именно 
това (както и множество други факти, из ра зени със 
схо д на статистика) е в основата на безпрецедентен 
икономи чески ръст в света [4].  В материала пра-
вим анализ на проблемите в кибер-сигурността от 
по зи цията на търговските дружества към Минис-
терство на отбраната. 

  
1. Рискове (опасности)  

от кибер-тероризъм – общо  
(всички сфе ри) и в тър говс ките  

дружества на МО

Кибер-сигурността е процес на противодей-
ствие на кибер-атаките по опазване на кибер-прос-
транството. Според стандарта ISO/IEC 27032:2012 
тя представлява сигур ност на кибер-пространство-
то или запазване на поверителността, целостта и 
наличност та на информацията в него.  И н -
формационната защита на обекти от критичната ин-
фраструктура е от изклю чи телна важност за нацио-
налната сигурност. При липса на подоб на защита 
тези обекти са пряко застрашени от кибер-терори-
зъм. От страте гическа гледна точка уязвимостта на 
дадена организация представлява иде н тификация 
на слабите места в процеса на управление, проби-
вът, в ко и  то може да доведе до тежки негативни 
последици. Изтичането и злоупотребата с важна 
информа ция е една от най-чес тите кибер-атаки. 

Заплахите за класифицираната информация 
мо гат да бъдат гру пирани по следния начин:

а) загуба на целостта на данните - нарушителят 
модифицира или изтрива инфор мация;

б) загуба на конфиденциалност на данните - 
информацията става достъпна за нео торизирани 
потребители;

в) загуба на услуги - в резултат от действия-

та на нарушителя, дадена услуга (дос тъп) вече не 
може да се изпълнява;

г) загуба на контрол - услугите (достъпът) се 
използват от оторизирани по т реби тели по неотори-
зиран начин.

Възможни обекти за кибер-атаки:
а) конструктивна и технологична документа-

ция;
б) стопанска – икономическа информация;
в) търговска (тайна) и ценова политика; 
г) лични данни 
д) други.

Като най-големи слабости при осъществява-
нето на информационната сигурност в различните 
държавни структури и стопански и търговски ор-
ганизации (вкл. на МО) са: остарялата техника, чо-
вешкия фактор - липса на квалифи циран персонал, 
недостиг на фи нансови средства, липса на актуа-
лизация на тех нологиите и незаинтересованост на 
ме ниджърите, липсата на поли ти ка за сигурност 
на организацията, незаинтересованост на служи-
телите, подце няване на труда в тази насока и не-
компетентност на същите. Всеки един от тези 
рискове е от изключителна важност за фор ми ране 
на цялостна визия и превенция на рисковете от 
кибер-зап ла хите и щетите, които може да понесе 
ор ганизацията.

Всяко дружество (търговските структури на 
МО също) е необходимо да предви д ят и приведат в 
изпълнение мерки за архивиране и съх ра  няване на 
фирмените дан ни, с цел тяхното бързо и надеждно 
възстановяване в слу  чаи на кибер-атаки или след 
въз ни к  нали мрежови сривове. Необходимо да се 
алгоритмизират и документират процеду ри те за 
възстановяване.

Технически и технологични средства 
в търговските и други структури: 
Обикновеното събиране и съхраняване на 

данни невинаги се оказва дос татъчно ефективен 
метод. Бързото запаз ва не на данни в създадена 
висо ко-технологична мрежа, работеща 24 часа на 
ден, седем дни в седмицата, е особено наложител-
но в много фирми и дружества. Това от своя страна 

Фигура 2: Наличие и липса на защита на сигурността – последици [3]

Небрежност, незнание или недоброжелателност могат да доведат до изтичане 

и злоупотреба с важна информация, фирмени и държавни тайни, лични данни. 

Липсата или неспазването на фирмените и организационни политики за адек-

ватни мерки за информационна сигурност, са основно улеснение за кибер-

престъпниците. С развитието на съвременните технологии заплахата от кибер-

тероризъм става все по-непосредствена, а броят им в последните години се 

увеличава. 

България като част от глобалния процес на повишаваща се дигитатална 

зависимост, все по-често е обект на кибер-атаки. Тенденциите са в посока на 

нарастване, усложняване и все по-трудно предсказване на заплахите в кибер-

пространството.  Пренасянето на основни дейности (на българското 

обществото, бизнеса и държавните функции) в кибер-пространството поставя 

редица предизвикателства и необходимост от познаване на проблема и от 

неотложни действия.  

 

 

Фигура 2: Наличие и липса на защита на сигурността – последици [3] 

 

Фигура 2 представя ефекта от гарантиране на сигурността, както и пос-

ледствията от липсата на сигурност. Включва следните компоненти и връзки 

между: информационна сигурност, национална сигурност, граждани, заплахи 

от кибертероризъм [3]. Кибер-пространството и взаимосвързаните – 

информационни и комуникационни, технологии са основни компоненти на 
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е в пряка връзка с техническите средства - главно 
с хар дуерната и софтуерната защита на информа-
ционните и комуникационни системи. Могат да се 
приложат иновации в следните насоки:

- средства за физическо осигуряване на ком-
пютърните системи срещу кражба, не санк циониран 
достъп и некоректно използване;

- средства за контрол на достъпа (защитни сте-
ни, пароли, използване на био мет рични данни);

- средства за превенция/откриване на непоз-
волени прониквания (Net work Intrusion Prevention 
Systems – NIPS и Network Intrusion Detection Sys tems 
– NIDS);

- средства за кодиране (системи за PKI и частни 
ключове);

- средства за автентификация (цифрови серти-
фикати, маркери, елект рон ни под писи);

- средства за защита от въздействие на елек-
тромагнитни смущения и импулси (EMI/RFI екрани-
ране);

- средства за контрол на мрежата – използване 
на подходящ софтуер и хардуер (скенери, снифери, 
Profilers, Honeypots, Shunts).

Министерство на отбраната е приложило 
действия в тази насока още през 70-те го дини на 
миналия век. Те са в завода за ремонт на свързочна 
техника ЕМЗ „Георги Да мя нов“ – гр. Разград, поде-
ле ние на УВРБЗ, където е извършена защита чрез 
използ ва ните тогава, от Министерството, компютри 
„ПРАВЕЦ“.

Кибер-отбрана и защита  
на националната сигурност

 Има ли кибер-сигурност в България? Със-
тоянието на ки  бер-сигур ността в Бъл гария е пряко 
отражение на състоянието на страната през по-
следните години. Ми нис терството на отбраната с 
всички негови структури (вкл. търговските друже-
ства) са ком по нент на националната сигурност. 
Няколко междуведомствени комисии, работещи 
временно на функционален прин цип, формулират и 
извеждат следните цели на кибер-отбраната: 

Цел 1: Защита и противодействие от различни 
видове атаки и орга ни зирани дей ст вия с деструк-
тивен характер в кибер-пространството, които за-
страшават сигурността, стабилното функционира-
не и развитие на дър жа вата и обществото, както и 
партньор с ки държави по силата на взаимни дого-
ворености и ангажименти. Кибер-атаките могат да 
бъдат самостоятел ни или компоненти от хибридни 
въздействия или комплексни кри зи, с раз лични из-
точници, включително неидентифицирани.

Цел 2: Постигане на устойчивост към орга-
низирани мащабни хиб рид ни въздей с т вия на ин-
ституционално и национално ниво, гарантиране и 
поддържане на основните функции на държавата 
(управление, бизнес, граж  дани) и възстановяване 
на нормалната дейност.

Мерките за постигането на тези цели и по-
етапното им изпълнение е залегнало в Национал-
на стратегия за кибер-сигурност „Киберустойчива 
Бълга рия 2020“, което ще доведе до повишаване на 

сигурността и устойчивото и конкурентно разви тие 
на граж данс кото общество, бизнеса и държавата 
в ки берпространст во то [5]. Всички те са орга нично 
свързани и са компоненти на нацио нал  ната система 
за ки бер-сигурност и устой чи   вост. Изграждането на 
мо дела за координация и взаимодействие на на-
ционално ни во осигурява разви тието в два аспек та:

Първи аспект: защита и кибер-устойчивост 
на комуникационните и ин форма ци он ни системи, 
мрежите и организацията за управление на наци о-
налната отбрана и въо ръжените сили на Република 
България, и изпъл не ние на ангажиментите и актив-
но участие в развитието на способности за колек-
тивна отбрана на споделеното кибер-пространство 
с партньорите и съ юзните държави от НАТО и ЕС;

Втори аспект: осигуряване на ефективен ме-
ханизъм за бърза и коорди нирана ре ак ция при ма-
щабни кибер и хибридни атаки и кризи с възможни 
катастрофални пос лед с твия, както и устойчивост 
на системите за управ ление на жизнено важните 
ресурси за функциониране на държавата и об щес-
твото в извънредни ситуации.

Кибер-атаките и въздействия чрез кибер-прос-
транството са съществен елемент от съв ременните 
хибридни модели за водене на война. 

Кибер-отбраната е основополагащ стълб на 
кибер-сигурността съг ласно Евро пейс ката стра-
тегия за кибер-сигурност (2013г.)[6].

 
Кибер-отбрана и въоръжени сили

Министерството на отбраната има водеща 
роля за осъществяване на ки бер-отбра ната на стра-
ната. За ефективното й реализиране е необходимо 
да се поддържат и разви ват съществуващите и да 
се изграждат нови висо ко  -технологични способ-
ности за ки бер-от  б рана, които да са съвместими с 
тези на НАТО и ЕС, както и адекватни структур ни и 
организационни ре форми в раз витието на ресурси-
те на всички нива. Това включ ва:

l развитие на политиките, визия за развитие 
и ръководни доку мен ти за кибер-от б  рана на въоръ-
жените сили в съответствие с разглеж дането на ки-
бер-пространството като пета област (пети домейн) 
на нацио налната сигурност, и развитието на съвета 
за Ко му  никационна и ин фор мационна поддръжка 
и кибер-отбрана (КИПКО) към Минис търа на отбра-
ната;

l реализиране на инвестиционни проекти за 
кибер-отбрана и използ ване на въз мож ностите на 
членството ни в НАТО и ЕС за участие в съв местни 
инициативи и раз ви тие на общ капацитет и способ-
ности, вкл. инициативите на НАТО/ЕС „Интелигент-
на отбрана“, „Обединяване и спо де ляне“, както и 
включване на процеса по изграждане на способ-
ности за кибер-отбрана в цялостния процес на от-
бранителното планиране;

l изграждане на оперативен център за ки-
бер-отбрана (milCIRC) по модела и с по мощта на 
центъра на НАТО - NCIRC, осигуряване на непре-
къснато наблюдение (24/7) и пълна оперативна ин-
теграция в националната мрежа (НКОМКС), разви-
тие на колектив ни способности за реакция на кибер 
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и хибридни въздействия от национален и между на-
роден мащаб;

l координирано споделяне на информация 
за кибер-инциденти и вза и мопомощ с държавни 
институции, НАТО и ЕС и сътрудничество с биз неса 
и академичната общ ност;

l изграждане на експертен капацитет по ки-
бер-отбрана и повишаване на подго товката на лич-
ния състав, във всички формирования на БА (вкл. 
търговските дружес т ва) чрез периодично обучение 
и участие в учения, разширяване на участието в 
центъра за компетентност на НАТО за кибер-отбра-
на и други партньорски центрове;

l подобряване и развитие на взаимодействи-
ето с индустрията и изс ле дователски организации, 
основаване на клъстер „Кибер отбрана“ – ак тив но 
включване в между народни програми на НАТО и 
ЕС по линия на изследователски проекти, единен 
цифров пазар, както и програмата на НАТО за парт-
ньорство с индустрията, за стимулиране и ментор-
ство на МСП, както и кибер-инкубатори;

l адаптиране и прилагане на модела на ЕС за 
обединение и споделяне на ресурси на национално 
ниво за специалисти, технологии, база и разви тие 
на формите на анга жи раност – използване на меха-
низма за резерв на въоръжените сили за създаване 
на спе циализиран „кибер резерв“ и други форми на 
ангажиране на кибер-специалисти от стопанската 
сфера (индустрия, търговия и др.), академичните и 
професионални среди.

3. Заплахи за информационните  
системи в новата среда на сигур ност

 
Дигиталните инфраструктури се превръщат 

в критичен фактор за уп ра в  лението и нормалното 
функциониране на ресурси и системи от нацио-
нално значение.

На съвременния етап се идентифицират раз-
лични по характер източ ници на заплахи за ки-
бер-сигурността и средства за въздействие:

l Международни терористични и други прес-
тъпни организации, както и държави с тоталитар-
ни режими и такива с неукрепнали демократич-
ни сис теми - развиват спосо б ности за водене на 
кибер-война и комплексни хиб рид ни кампании, 
използват хакерски групировки за деструктивно 
въздейс твие срещу критични за държавата структу-
ри (структурите на МО);

l Природни бедствия и аварии, които въз-
действат върху изградената инфраструк тура и во-
дят до спиране или промяна във функционирането 
на комуникационните и ин фор мационни системи 
и системите за управление на критичната инфра-
структура;

l  Уязвимост на националната система за 
киберсигурност, включител но ведомстве ните 
структур ние звена на МО: 

– липса на единна национална и секторни/
организационни политики, импера тив но налагащи 
единни минимални стандарти за сигурност; 

– липса на ясно зададени изисквания за си-
гурност и ангажименти на доставчици на инфор-

мационните и комуникационни услуги към сигур-
ността на крайния потреби тел; 

– масово използване на остарели операцион-
ни системи, нелицен зира ни софтуерни приложения 
и несертифицирани електронни устройства;

– ниска компютърна култура и компетентност 
на крайните потреби те ли, както в дър жавните ин-
ституции, така и в търговските дружества;

– недостатъчен брой експерти със специфични 
познания по кибер -сигур ност в клю чови за нацио-
налната сигурност ведомства и търговски друже-
ства;

– неквалифициран експертен и ръководен пер-
сонал, който не е в със то я ние да пре ци зира активи 
и инструменти за превенция, и да идентифи цира 
развитието на деструк тивни процеси в използвани-
те комуникационни и информационни системи; 

– недостатъчно поддържани информационни 
системи, осигуряващи дей ността на стратегически 
обекти, критични ресурси и оператори на стра-
тегически дейности;

– пропуски при изграждането и администри-
рането на информацион ните ресурси и електронни 
услуги, и липсата на единен подход, създават уяз-
вимости в информа цион ните инфраструктури на 
държавни ведомства и търговските дружества.

4. Мерки на държавата за повишаване 
на кибер-сигурността

Моделът за изграждане и функциониране на 
националната система за кибер -си гур  ност следва 
заложените принципи в Закона за управление и фун-
кциониране на системата за защита на националната 
сигурност (ЗУФСЗНС), както и поетите междуна родни 
ангажименти към ЕС, НАТО и други партньорски ор-
ганизации [6]. Съгласно приетите изменения и до-
пълнения в Закона за отбраната и въоръжените сили 
на Република България (обн. в ДВ бр.98/09.12.2016 
г.) на въоръжените сили се възлагат нови задачи 
по поддържане и разви тие на способности за ки-
бер-отбрана, а Стационарната комуникацион на и 
информационна система (СКИС) беше определена 
като формирование за ки бер- отбрана. Подписан 
беше нов Меморандум за разбира телство в облас-
тта на кибер-отбраната между Република България 
и НАТО (РМС № 689/18.08.2016 г.), което е стъпка в 
развитието на механизма за сътрудничество и взаи-
мо действие с Алианса, включително за изграждане 
на съвместни спо    собности и защита от кибер-атаки, 
повишаване на ситуационната осве доменост и ко-
ординиране на уси лията в областта на обучението, 
квали фи кацията и съвместните учения. Съгласно 
терминологията, използвана в На ци о налната стра-
тегия за кибер-сигур ност „Киберустойчива България 
2020“, кибер-сигурността включва три стълба – мре-
жо ва и информационна сигур ност (МИС), правопри-
лагане и кибер отбрана [5]. В Стра тегията се посоч-
ва, че МИС е фундамент на кибер-устойчивостта. 
Държавната агенция “Електронно управление“ е със 
сфера на компе тент ност в МИС. 

Съвместно с МО и МВР е съществен елемент в 
борбата с кибер-престъпността,  ки бер-тероризма 
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и осигуряването на безопасно Интернет прос-
транство. Проведени са операции по пресичане 
и разследване на извършена престъпна дейност 
от кибер-прес тъпници. Много от операциите са 
с международен характер и са осъществени във 
взаи мо действие с европейския център по ки-
бер-престъпност към Европол, с Интерпол и пра-
воохранителните агенции на САЩ (ФБР, Сикрет Сър-
виз, Департамента па вът реш на сигурност). В струк-
турата на МВР е ГДБОП – подпомагащ дейността на 
създа дения Internet Referral Unit към Европол. 

През 2016г. бяха осъществени действия по: 
въвеждане на минимални изи ск вания към систе-
мите за сигурност на държавни и частни организа-
ции, използващи интернет; придобиване и анализ 
на информация за уязви мости на информационни 
системи, свър зани с обекти от критичната инф ра с-
т руктура на Република България; установяване на 
кибер-атаки срещу частни и държавни юридически 
лица и различни ведомства, както и по раз криване 
на използвани механизми за комплексни кибера-
таки от различни типове срещу ресурси на банки и 
финансови институции; оказване на ме то дическа 
помощ на служители, отговарящи за информацион-
ната сигур ност на държавните ведомства, с цел да-
ване на препоръки за отстраняване на установени 
слабости в изградените информа ционни системи и 
мрежи. Изпратени са указания до стратегическите 
обекти за подобря ване на информационната им за-
щита, както и за осигуряване на единно тълкуване 
и унифицирано изпълнение на разпоредбите, свър-
зани с Националния план за противо действие на те-
роризма, с цел създаване на хармонизирана рабо-
теща структура на взаи модействие [7]. България 
подкрепи определянето на киберпространството 
като отделен домейн на операциите на НАТО. При-
ета беше Национална стратегия за кибер-сигур-
ност „Кибер устойчива България 2020“ (РМС № 
583/18.07.2016 г.) [5]. 

През 2016 г. продължи реализацията на ключо-
ви инициативи в областта на кибер отбраната като 
елемент от националната сигурност. Необходи-
мостта от по-нататъшно развитие на регулаторната 
рамка произтича от силното разрастване на броя на 
кибер-атаките в кибер-прос т ранството. Например 
цел на такива атаки, през 2016 г., са отдел ните по-
требители, частният сектор като цяло (банки, биз-
нес институции, търговски дружества, стопански 
фирми и др.) и държавното управление (Министер-
ство на труда и социалната политика, МВнР, МЗХ, 
МВР, ИА Главна инспекция по труда, Областна ад ми-
нист рация-Стара Загора, ИА ЕСМИС, Информацион-

но обслужване, НАП и др.) [8]. През 2016 г. основна 
заплаха беше бързото разпространение на зловре-
ден соф туер. В процентно отношение най-често 
срещаните кибер-атаки са свързани с раз прост ра-
нение на зловредният код (29%), фишинг сайтове 
(25%), събиране на информа ция (18%), отказ от услу-
ги (10%), спам (10%), опити за проникване (7%) и др. 
[9]. До като пораженията сред потребители и частен 
сектор имат преди всичко финан сово изра жение, то 
в категория „държавно управление“ пораженията 
имат политически ха рак тер. Зловредни кодове от 
рода на Locky, Crypto Wall, Teslacrypt, Crypto Locker 
още тяват както отделни лица, така и цели инсти-
туции, независимо от икономическия сек тор. Из-
ключителна попу ляр ност получи разпространение-
то на писма от името на „дър жавна инсти туция“, 
съдържащи зловреден код с цел кражба на лични и 
финансови дан ни (писмата от името на НАП). 

Изводи: 

1. Българската армия и нейните търговски дру-
жества са изправени пред непре къ с  нато нараства-
не броя и сложността на кибер запла хите.

2. Превъоръжаването на българската армия 
със нови системи, въоръже ние и тех ника, произ-
веждани от страните членки на НАТО, налага в тър-
гов с  ките дружества към МО, да се въведат нови 
по-високи мерки от носно ки бер-сигурността, с кои-
то да се оси гу ри надеждна защита от кибер-ата ки.

3. За тази цел е необходими осигуряване на 
адекватни финансови ре сур си и пови шаване на 
информираността и квалификацията на чо веш кия 
фактор. Това е залегнато в Националната страте-
гия за ки бер-  сигурност „Кибер устойчива България 
2020” – актив но участие в обмена на информация за 
престъпления в кибер-пространството.

4. Необходимо е МО да провежда по-широки и 
целенасочени обучи телни семина ри на работещите 
в сферата на киберсигур ност та и практически дей с -
т  вия по ограни ча ва не на заплахите и преодоляване 
на проблемите в облас т та на киберсигурността в 
тър говските дружества на МО .

5. Необходими е да продължат усилията за при-
веждане на дейността на търговс ките дружества 
към МО в съответствие с изискванията на национал-
ните и ведомствени документи за киберсигурност.

Заключение: Гарантирането на сигурността 
в кибер-пространството се превръща в основно 
предизвикателство за държавата, бизнеса и обще-
ството, както на нацио нал но, така и на междуна-
родно ниво.

1 http/www.internetlivestats.com/internet-users/;
CERT-RMM: Resilience Management Model 2016 (http://www.cert.org/resilience/products-services/ certrmm/);
Георгиева – Ковачка Г.Г., Автореферат, Стратегически аспекти на противодействието на кибер -те роризъм,2015 г.;  
Klimburg, Al. (еd.). National Cyber Security Framework Manual. NATO CCD COE Publication. Tal linn, 2012, www.ccdcoe.org, 

20.05.2013, PDF, 253 p.;
Национална стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България 2020”;
http/www.consilium.europa.eu/bg/policies/cyber-security/;
Национален план /доклад за противодействие на кибертероризма до 2020 г.
Политика за киберзащита на класифицираната информация, Елица Паскулова
http://cio.bg/3964_aspekti_na_kibersigurnostta  
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